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AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
KWG1:1422:."fg"6"fg"igpgt."rgt"nc"swcn"gu"f„pc"rwdnkekvcv"c"nc"egtvkÝecek„"fgnu"
manuals d’avaluació docent de les universitats privades catalanes.

Cvflu"swg"gp"fcvc"35"fg"fgugodtg"fg"4229"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnq-
ració dels mèrits i activitats individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c"xc"ceqtfct"nc"
egtvkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"rtkxcfgu"fg"Ecvcnwp{c"
que complien les instruccions establertes en el programa de suport a l’avaluació de 
nÓcevkxkvcv"fqegpv"fgn"rtqhguuqtcv"wpkxgtukvctk"*Rtqitcoc"FQEGPVKC+.

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 3, de 13 de desembre de 
4229."fg"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fgnu"ofltkvu"k"cevkxkvcvu"kpfkxkfwcnu"
de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c."rgn"swcn"gu"egtvkÝswgp"gnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"
fg"ngu"wpkxgtukvcvu"rtkxcfgu"fg"Ecvcnwp{c"swg"jcp"eqorngtv"ngu"kpuvtweekqpu"guvc-
blertes en el programa de suport a l’avaluació de l’activitat docent del professorat 
wpkxgtukvctk"*Rtqitcoc"FQEGPVKC+0

Barcelona, 4 de gener de 2008

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

Ceqtf"p¿ogtq"5."fg"35"fg"fgugodtg"fg"4229."fg"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"
valoració dels mèrits i activitats individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c."rgn"swcn"gu"
egtvkÝswgp"gnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"rtkxcfgu"fg"Ecvcnwp{c"
que han complert les instruccions establertes en el programa de suport a l’avaluació 
fg"nÓcevkxkvcv"fqegpv"fgn"rtqhguuqtcv"wpkxgtukvctk"*Rtqitcoc"FQEGPVKC+0

Gn"eqpxgpk"octe"fg"eqnáncdqtcek„"gpvtg"CSW"Ecvcnwp{c"k"CPGEC."ukipcv"gn"44"
d’octubre de 2003, determina que ambdues institucions expressen la seva voluntat 
de cooperació en matèria d’avaluació.

El dia 22 de març de 2007 ambdues institucions van signar un annex a l’anterior 
eqpxgpk"rgn"swcn"CSW"Ecvcnwp{c"rctvkekrc"gp"gn"Rtqitcoc"FQEGPVKC"eqo"c"
ogodtg"fg"rng"ftgv"cod"nc"Ýpcnkvcv"swg"nc"egtvkÝecek„"fgnu"oqfgnu"k"fgnu"tguwnvcvu"
de l’avaluació de l’activitat docent sigui reconeguda mútuament per totes dues 
agències.

Gn"Rtqitcoc"FQEGPVKC"vfi"rgt"qdlgevkw"tgurqpftg"c"ngu"pgeguukvcvu"fg"ngu"wpk-
versitats i del sistema educatiu de disposar d’un model i d’uns procediments per 
garantir la qualitat del professorat universitari i afavorir el seu desenvolupament i 
reconeixement.

Cswguv"Rtqitcoc"vfi"eqo"wp"fgnu"ugwu"cpvgegfgpvu"gn"Rtqitcoc"fg"egtvkÝecek„"
dels sistemes d’avaluació dels mèrits docents del professorat, impulsat per AQU 
Ecvcnwp{c."fgu"fg"nÓcp{"4225."gp"gn"octe"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"ecvcncpgu0

Gp"cswguv"eqpvgzv."CSW"Ecvcnwp{c"k"ngu"wpkxgtukvcvu"rtkxcfgu"ecvcncpgu"jcp"ukipcv"
els respectius convenis de col·laboració pels quals es concreta la seva participació 
en el Programa DOCENTIA.
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D’acord amb allò establert en els convenis, les universitats han elaborat les pro-
rquvgu"fg"fkuugp{"fgnu"ugwu"ocpwcnu"swg"jcp"guvcv"cxcnwcvu"rgt"wpc"eqokuuk„"ad 
hoc"k."rquvgtkqtogpv."egtvkÝecvu"rgt"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fgnu"
mèrits i activitats individuals.

Gp"wpc"ugiqpc"hcug."gu"tgiwnct§"gn"rtqefiu"fÓcetgfkvcek„"swg"eqorqtvct§"nc"kpeqtrq-
tcek„"cn"fkuugp{"fgnu"ocpwcnu"fg"ngu"eqpfkekqpu"k."uk"fiu"gn"ecu."fg"ngu"tgeqocpcekqpu"
kpenqugu"gp"gnu"tgurgevkwu"kphqtogu"fg"egtvkÝecek„"swg"uÓjcp"gpxkcv"c"ngu"wpkxgtukvcvu."
nÓgncdqtcek„"rgt"rctv"fg"nc"wpkxgtukvcv"fÓwp"kphqtog"fÓcwvqcxcnwcek„"k."Ýpcnogpv."
l’auditoria d’un comitè extern.

Gn"fkc"35"fg"fgugodtg"fg"4229"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fgnu"
ofltkvu"k"cevkxkvcvu"kpfkxkfwcnu"xc"cxcnwct"gnu"fkuugp{u"fgn"oqfgn"fÓcxcnwcek„"fqegpv"
presentats per les universitats privades i, d’acord amb les instruccions establertes 
gp"gn"Rtqitcoc"FQEGPVKC."xc"ceqtfct"egtvkÝect"gnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"
fg"ngu"wpkxgtukvcvu"rtkxcfgu"swg"jcp"eqorngtv"ngu"kpuvtweekqpu"fg"egtvkÝecek„"gu-
tablertes.

¡u"rgt"ckz”"swg"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fgnu"ofltkvu"k"cevkxkvcvu"
kpfkxkfwcnu"ceqtfc<
30" EgtvkÝect"gnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"rtkxcfgu
ugi¯gpvu<
Universitat Ramon Llull
Universitat de Vic
Wpkxgtukvcv"Kpvgtpcekqpcn"fg"Ecvcnwp{c
Universitat Abat Oliba
NÓceqtf"fg"egtvkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"guogpvcfgu"vfi"ghgevgu"fgu"

del dia 1 de gener de 2008.
40" Cvflu"swg"gn"fkuugp{"rtgugpvcv"rgt"nc"Wpkxgtukvcv"Qdgtvc"fg"Ecvcnwp{c"pq"uÓclwuvc"

a allò que estableixen les instruccions establertes en el Programa DOCENTIA, 
nc"Eqokuuk„"ceqtfc"pq"gogvtg"nc"egtvkÝecek„"k"guvcdngkz"wp"rgt‡qfg"o§zko"fg"uku"
mesos, comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord al DOGC, 
rgt"vcn"swg"cswguvc"Wpkxgtukvcv"rtgugpvk"wp"fkuugp{"fg"ocpwcn"swg"uÓcfgs¯k"c"ngu"
instruccions esmentades.

Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
tgewtu"fÓcn›cfc"fcxcpv"nc"Eqokuuk„"rgtocpgpv"fÓCSW"Ecvcnwp{c"gp"gn"vgtokpk"fÓwp"
mes comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord al DOGC.
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