
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL 
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, PER A LA 
REALITZACIÓ DE L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE GRADUATS I GRADUADES  

CODI: 2017_SATEST17_0_UdL_AD 

Barcelona, a data de les signatures 

 

D’una part, el doctor Josep Joan Moreso Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per l’Acord GOV/87/2013, de 18 de 
juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant en nom i representació d’AQU Catalunya i 
d’acord amb les atribucions que li confereix l’article 7 dels Estatus d’AQU Catalunya, aprovats pel 
Decret 93/2003, d’1 d’abril, (DOGC núm. 3862, de 10 d’abril de 2003). 

 

Per l'altra, el doctor Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, en virtut del 
nomenament fet pel Decret 77/2015, de 19 de maig, que actua en l’exercici de les funcions que té 
atribuïdes per l’article 20 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i l’article 79 de 
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 64 dels Estatuts de la Universitats 
de Lleida, aprovats pel Decret 201/2003, de 26 d’agost.  

 

EXPOSEN 

Que la Universitat de Lleida i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya van 
signar, el 22 de desembre de 2015, el Conveni de col·laboració per a la realització de l’enquesta de 
satisfacció de graduats i graduades. 

Que l’any 2017, després de les tasques realitzades pel Grup de treball específic per a l’elaboració de 
l’enquesta de satisfacció de titulats i titulades recents de màster, la Comissió d’Avaluació Institucional i 
de Programes d’AQU Catalunya la va aprovar en la sessió de 3 de juliol de 2017. 

Que en la sessió de 20 d’octubre de 2017 el Comitè tècnic d’enquestes d’AQU Catalunya va acordar 
impulsar el treball de camp de l’enquesta de satisfacció dels titulats i titulades recents de màster en 
l’edició de l’enquesta de 2017. 

Per aquests motius, es considera necessari que en l’edició de les enquestes de satisfacció de l’any 
2017 s’hi incloguin l’enquesta de satisfacció dels titulats i titulades recents de màster, a més a més de 
continuar amb l’enquesta de satisfacció dels titulats i titulades recents de grau. 

És per això, que les parts estableixen els següents: 

 

ACORDS 

Primer. Objecte  

Ampliar l’abast del Conveni de data 22 de desembre de 2015 a la realització de l’enquesta de 
satisfacció als titulats i titulades recents de màster.  

 

Segon. Vigència  

Tant el Conveni esmentat com aquesta addenda finalitzaran la seva vigència el mes de desembre de 
2019. 

 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda, les parts el signen per duplicat en 
el lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.  

  

Per l'Agència per a la  
Qualitat del Sistema  
Universitari de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
President 

Per la Universitat de Lleida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rector  
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