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Com mesurem la qualitat?

oQuè creus què fa un comitè de l’AQU 
quan avalua una universitat?

o Per a què serveix la garantia de 
qualitat?

o Tria una de les imatges següents que 
representi avaluació de la qualitat… 



























L’origen de la qualitat

o Anys 50 i 60: GQ emergeix com a metodologia per 
mesurar i comprar resultats amb la finalitat de fer més 
eficient la producció al món de l’empresa

o Anys 70 i 80: inversió en l’estat de benestar  Retiment 
de comptes arriba a les institucions públiques

o L’avenç progressiu en la generació de marcs universitaris 
comuns, facilita la introducció de la GQ a l’educació 
superior



La universitat i la qualitat: 
el procés Bolonya

 Declaració de La Sorbona (1998)

 Declaració de Bolonya (1999)

 Comunicat de Praga (2001)

 Comunicat de Berlín (2003)

 Comunicat de Bergen (2005)

 Comunicat de Londres (2007)

 Comunicat de Lovaina (2009)

 Declaració de Budapest-Viena 

(2010)

 Comunicat de Bucharest (2012)

 Comunicat de Yerevan (2015)

 Comunicat de París (2018)



La universitat i la qualitat: 
el procés Bolonya
 Declaració de Bolonya (1999)

• Easily readable and comparable degrees

• Two main cycles

• System of credits

• Mobility

• European co-operation in quality assurance

• European dimensions in higher education

 European Standards and Guidelines (2005, 2015)



La universitat i la qualitat: 
la participació dels estudiants
 Com participem els estudiants a la universitat?

 Representació de l’Estudiantat

Òrgans/organitzacions
d’estudiants Òrgans col·legiats

Títol Consells d’Estudiants 
Delegacions o assemblees 
d’escola o facultat

Consell o Comissió d’Estudis, 
Consell de curs

Centre Junta de Facultat o Escola

Universitat Consell d’Estudiants Claustre, Consell de Govern

Suprauniversitari CEUCAT
CREUP

CIC
CEUNE



La universitat i la qualitat: 
la participació dels estudiants
 On hem d’estar els estudiants?

• En teoria, a tot arreu.

 Bologna With Student Eyes

 Com influïm en la política de qualitat?

 Qui avalua a l’avaluador?

 Ens consulten, ens prenen en consideració, o som actors de ple dret?

 Què passa quan...

• Una avaluació surt malament?

• Vas com a membre de un comitè de visita?



La universitat i la qualitat: 
la participació dels estudiants



Links d'interès: indicadors i 
resultats dels processos QA
 AQU

• WINDDAT (dades “demogràfiques”): http://winddat.aqu.cat/es/

• EUC estudis (integració de dades diverses): http://estudis.aqu.cat

• EUC dades (inserció laboral): http://estudis.aqu.cat/dades/Web/Menu

• EUC informes (resultats dels processos de QA, certificats de 

verificació/acreditació, etc): http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Inici

 ANECA

• L’equivalent a EUC informes: http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/



 ESU: https://www.esu-online.org/

• Bologna With Student Eyes: https://www.esu-online.org/publications/bologna-student-

eyes-2018-2/

• Anteriors edicions: https://www.esu-online.org/publications/

• Busqueu els projectes dins la mateixa web, en funció de les vostres necessitats

(Aprenentatge Centrat en l’Estudiant, QA, etc)

 EHEA: http://www.ehea.info

• Les declaracions i comunicats: http://www.ehea.info/pid34363/ministerial-declarations-

and-communiques.html

• Els ESG: http://www.ehea.info/cid105593/esg.html

 AQU: http://www.aqu.cat/index.html

• Metodologies estàndards d’AQU: 
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/material_metodologic.html

• Exploreu la pàgina: trobareu informes de molta qualitat en temes diversos.



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

Si cap de vosaltres té cap consulta, pot trobar-me a: 

albertgilimoreno@gmail.com


