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RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS I SIGNATS PER AQU CATALUNYA ENTRE ELS 

MESOS D’ABRIL DE 2019 I JULIOL DE 2019 

 

 

D’acord amb l’article 4.1.q) del Reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la 

Comissió Permanent del Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya correspon al Consell de Govern la ratificació dels convenis subscrits per l’Agència.  

El Consell de Govern ratifica els convenis i acords signats corresponents al període de maig a 

juliol de 2019, que són els següents: 

 

 2019_AAI_0_UVic-UCC_ESERP_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i ESERP, 

Escuela Superior de  Ciencias Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas (titular d'ESERP-

The Barcelona School of Business and Social Science) pel qual es concreta la metodologia 

d'avaluació de l'activitat investigadora ( per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o 

investigador  ·  29-04-2019 

 2019_ARA_I_UNAV_U  ·  Convenio entre la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Cataluña y la Universidad de Navarra por el cual se concretan los criterios y 

procedimiento para la emisión de la acreditación de investigación avanzada de su personal 

docente e investigador contratado  ·  24-04-2019 

 2019_AAI_0_IBEI_UPF_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals i la Universitat 

Pompeu Fabra pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora ( per 

períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor  ·  13/05/2019 

 2019_AAI_0_UOC_AD  ·  Addenda de modificació al Conveni entre l'Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya pel qual es concreta 

la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal 

docent i/o investigador de la Universitat Oberta de Catalunya  ·  2/04/2019 

2019_AAI_0_UAB_U  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona pel qual es concreta la metodologia d'avaluació 

de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal investigador doctor 

permanent  ·  17/06/2019 

2019_INSLAB20_I_UAO_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Abat Oliba- CEU per a la realització i 

finançament de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2020 · 

10/04/2019 

http://www.aqu.cat/doc/doc_12770318_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_96768614_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_82338545_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_85169279_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_46515255_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_35699070_1.pdf
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 2019_INSLAB20_I_ESCSET_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la 

Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de l'estudi de la insrció dels graduats 

en el món laboral 2020 · 15/1/2019 

 2019_INSLAB20_I_UOC_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per a la realització i 

finançament de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 

2020  ·  25/04/2019 

 2019_INSLAB20_I_UB_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Barcelona i el seu Consell Social per a 

l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de 

la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 15/03/2019 

 2019_INSLAB20_I_UPF_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i el seu Consell Social per a 

l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de 

la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 25/03/2019 

 2019_INSLAB20_I_EAE_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, EAE Institució Superior de formación universitària S.L. i la 

Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de l'estudi de la insrció dels 

graduats en el món laboral 2020 · 15/1/2019 

 2019_INSLAB20_I_EUESESTE_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'EUSES Terres de l'Ebre, S.L. i la Universitat 

Rovira i Virgili per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món 

laboral 2020 · 12/6/2019 

 2019_INSLAB20_I_CESDA_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Privada REGO i la Universitat Rovira i Virgili 

per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 

15/01/2019 

2018_SATEST18_0_UB-CA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Barcelona i els centres adscrits, per a la 

realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als seus centres 

adscrits · 17/12/2018 

 2018_SATEST18_0_UPC-CA_C · Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i els 

centres adscrits, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i 

màster als seus centres adscrits · 15/11/2018 

http://www.aqu.cat/doc/doc_57144259_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_34202590_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_71214880_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_84894793_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_14781258_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_27387770_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_75884879_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_38368809_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_35780890_1.pdf
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 2018_SATEST18_0_UDL-CA_C · Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Lleida i els centres adscrits, per 

a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als seus centres 

adscrits · 15/11/2018 

 2018_SATEST18_0_URV-CA_C  ·  Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i els centres adscrits, 

per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als seus 

centres adscrits · 15/11/2018 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aqu.cat/doc/doc_56503072_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_19622500_1.pdf

