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ACORD DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT, DE 17 D’ABRIL DE 2015, DE 

CREACIÓ DELS COMITÈS D’AVALUACIÓ EXTERNA DE LES DIMENSIONS ADDICIONALS 

EN EL PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS OFICIALS  

 

La Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster de l’Agència per a la Qualitat  

del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ofereix la possibilitat d’avaluar tres 

dimensions addicionals, a més a més de les sis dimensions obligatòries que es valoren en els 

processos d’acreditació. 

Així, la universitat o el centre pot optar, en la sol·licitud d’acreditació del títol, a demanar  

l’avaluació de les tres dimensions addicionals següents: desenvolupament i inserció 

professionals, interacció entre recerca i docència, i internacionalització. 

Per a l’avaluació d’aquestes dimensions, la Guia ha adoptat un procés prou flexible perquè quedi 

oberta la possibilitat d’atorgar el reconeixement a totes les titulacions d’un centre, a totes les 

titulacions d’un àmbit disciplinari o, si fos el cas, a una titulació concreta.  

Correspon a la Comissió d’Avaluació de la Qualitat (CAQ) d’AQU Catalunya la funció que recull 

l’article 140.2.a de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), sobre 

l’avaluació dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols oficials i propis que imparteixen 

les universitats i els centres docents d’ensenyament superior.  

D’acord amb l’article 9 del Reglament de funcionament de la CAQ, per a l’exercici de les seves 

funcions pot acordar la creació de comissions o comitès d’avaluació. 

Per tots aquests motius, i per tal d’avaluar les dimensions addicionals esmentades a la Guia per 

a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, la CAQ acorda: 

 

PRIMER. Crear els comitès d’avaluació externa de les dimensions addicionals següents: 

a) Comitè d’avaluació externa sobre el desenvolupament i la inserció professionals. 

b) Comitè d’avaluació externa sobre la interacció entre recerca i docència. 

c) Comitè d’avaluació externa sobre la internacionalització. 

 

SEGON. Encarregar als tres comitès creats en l’acord primer la realització dels informes 

d’avaluació previs de les dimensions addicionals esmentades a la Guia per a l’acreditació de les 

titulacions oficials de grau i màster. Aquest informe previ serà tramès a la CAQ per tal que 

aquesta comissió pugui emetre l’informe final d’avaluació.  

 

TERCER. Fixar les funcions d’aquests tres comitès d’avaluació externa, que es concreten, entre 

d’altres, en les activitats següents: 
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1. Emetre l’informe d’avaluació previ de la dimensió addicional corresponent d’acord amb 

els estàndards i els criteris d’avaluació establerts a la Guia per a l’acreditació de les 

titulacions oficials de grau i màster. 

2. Atendre les al·legacions prèvies que, si escau, es presentin durant els processos relatius  

a l’avaluació de la dimensió o les dimensions addicionals abans de l’acord d’avaluac ió 

definitiu. 

3. Emetre els informes d’avaluació previs fruit de la visita externa realitzada pels comitès. 

 

QUART. Establir les característiques dels comitès d’avaluació externa de les dimensions 

addicionals, d’acord amb les previsions següents: 

 

3.1 Membres dels comitès 

Els comitès d’avaluació externa, els membres dels quals seran nomenats pel president de la 

CAQ, tenen la composició següent: 

3.1.1 Comitè d’avaluació externa sobre el desenvolupament i la inserció professionals 

a) El president o presidenta del comitè. 

b) Una persona experta en l’àmbit de la inserció laboral. 

c) Una persona empresària o ocupadora. 

d) Un secretari o secretària, que ha de ser una persona al servei d’AQU Catalunya. 

e) Una persona suplent, que pot substituir qualsevol dels membres del comitè en cas 

d’absència o indisposició o si s’observa que hi pot haver un conflicte d’interessos. 

Els membres del comitè són nomenats per un període de dos anys. 

 

3.1.2 Comitè d’avaluació externa sobre la interacció entre recerca i docència 

a) El president o presidenta del comitè. 

b) Una persona experta en l’àmbit de la recerca i la docència del títol o títols avaluats. 

c) Un o una estudiant, preferiblement de doctorat en l’àmbit de la recerca i la docència 

del títol o títols avaluats. 

d) Un secretari o secretària, que ha de ser una persona al servei d’AQU Catalunya. 

e) Una persona suplent, que pot substituir qualsevol dels membres del comitè en cas 

d’absència o indisposició o si s’observa que hi pot haver un conflicte d’interessos. 

 

El president de la CAQ pot constituir un o uns quants comitès per avaluar aquesta dimensió 

addicional en diferents títols, atenent els àmbits de coneixement que s’hagin d’avaluar.  Cada 

comitè es dissoldrà quan la CAQ hagi emès l’informe final d’avaluació basat en l’informe 

d’avaluació aprovat pel comitè. 
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3.1.3 Comitè d’avaluació externa sobre la internacionalització 

a) El president o presidenta del comitè. 

b) Una persona experta en l’àmbit de la internacionalització universitària. 

c) Un o una estudiant, preferiblement de doctorat o de màster amb projecció 

internacional. 

d) Un secretari o secretària, que ha de ser una persona al servei d’AQU Catalunya. 

e) Una persona suplent, que pot substituir qualsevol dels membres del comitè en cas 

d’absència o indisposició o si s’observa que hi pot haver un conflicte d’interessos. 

Els membres del comitè són nomenats per un període de dos anys. 

 

3.2 Règim de funcionament dels comitès 

El règim de funcionament dels comitès esmentats és el mateix que el que s’estableix en el 

Reglament de funcionament de la CAQ. 

 

CINQUÈ. Ordenar que es publiqui aquest acord al web d’AQU Catalunya. 

 

Barcelona, 17 d’abril de 2015 

 


