La qualitat, garantia de millora.
La qualitat, garantia de millora.

Proposta de Modificació del Pla d’Activitats 2004
Versió: Juny 2004, aprovada pel Consell de Direcció
Data: 29 de juny de 2004

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
D’ACTIVITATS DE 2004

DEL

PLA

El Consell de Direcció d’AQU Catalunya va aprovar, el pla d’activitats que per al 2004
persegueix com a objectiu final consolidar AQU Catalunya com el principal instrument per a
la promoció i l’avaluació de la qualitat del sistema universitari a Catalunya, tal i com
estableix la Llei d’universitats de Catalunya.
Els punts en comú de totes les activitats que es desenvolupen en aquest pla són els valors
d’AQU Catalunya:


Treballar conjuntament amb les universitats de Catalunya i el DURSI per a la millora
del sistema universitari català.



Desenvolupar i impulsar activitats i projectes que vetllin per a la integració de les
universitats catalanes a l’espai europeu d’educació superior.



Innovar i cooperar amb les universitats catalanes amb l’objectiu d’implantar
sistemes que promoguin la seva excel·lència i la millora de la seva qualitat.



Difondre i promoure la qualitat i les accions que es duen a terme, per tal de
fomentar la transparència, el rendiment de comptes a la societat i l’intercanvi
d’experiències en l’àmbit propi d’actuació.

Les activitats d’AQU Catalunya per a 2004 s’estructuren en cinc grans àrees:
I.

Avaluació de la qualitat

3

II.

Professorat i recerca

14

III.

Promoció i cooperació

23

IV.

Comunicació

27

V.

Planificació i organització

31

En cadascuna d’elles es desenvolupen les diferents activitats que es proposa realitzar durant
l’any. Així mateix, cal fer constar que algunes activitats per les seves especificitats es concreten
i s’aprofundeixen en programes que consten d’objectius, desenvolupament i resultats.

En vermell apareixen els programes que s’han eliminat en relació a la planificació anterior.
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I. AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
Les activitats d’avaluació de la qualitat s’agrupen en quatre grans línies de treball:
A) Qualitat dels programes de formació
B) Qualitat de les institucions
C) Impacte de la formació
D) Elaboració d’estudis i informes
Al marge de les activitats que es recullen en aquestes línies de treball, AQU Catalunya també
podrà desenvolupar altres activitats que siguin expressament encomanades pels membres del
seu Consell de Direcció o del DURSI.

Els programes que s’han suprimit d’aquest apartat són:
A) Qualitat dels programes de formació: Programa DOBLES, Programa d’ACREDITACIÓ
DE TÍTOLS PROPIS
B) Impacte de la formació: Projecte qualitat de la formació des de la perspectiva dels
empleadors
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A) QUALITAT DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ
Aquesta línia de treball té com a objectiu clau els ensenyaments de Catalunya. Concretament,
en els programes que es plantegen tot seguit hi ha la voluntat de: implantar mecanismes
d’avaluació de la qualitat i de seguiment en els ensenyaments (PRO-QU i SEGUIMENT),
millorar els mecanismes de disseny dels plans d’estudis dels ensenyaments i vetllar per la
integració dels ensenyaments en l’espai europeu d’educació superior (DISSENY).
La voluntat del DURSI d’establir un pla pilot per a l’adaptació de les titulacions, que ofereixen
les universitats catalanes, a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) a partir del curs
2004-05, i que ha dut a l’establiment de convenis entre el DURSI, les universitats catalanes i
AQU Catalunya, porta a una nova concreció dels programes a desenvolupar en el pla
d’activitats del 2004. Així, tot mantenint l’esperit de la proposta aprovada a inicis d’any, es fa
una adaptació dels continguts i, en algun cas, de calendari i s’incorpora amb gran protagonisme
el programa PILOT D’ADAPTACIÓ DE TITULACIONS A L’EEES. Les modificacions
proposades fan referència als programes D’ACREDITACIÓ DE TÍTOLS PROPIS, que s’adapta
a al programa pilot d’adaptació de titulacions, i al programa DOBLES, que es posposa pel

Suprimit:

proper any i que recollirà l’experiència del programa pilot.
Un altre aspecte fonamental del pla d’activitats per a dur a terme el disseny dels plans d’estudis
és conèixer l’impacte de la formació. En aquest sentit, AQU Catalunya juntament amb els
Consells Socials de les universitats catalanes desenvoluparan la segona edició de l’estudi de la
inserció laboral dels graduats universitaris en el món laboral.
Finalment, AQU Catalunya tindrà en compte l’elaboració d’estudis i informes destinats a
avançar en la millora de la qualitat del sistema universitari català.
AQU Catalunya posarà especial cura en les aportacions que provinguin de l’experiència TEEP
2002 (Transnational European Evaluation Project), en la qual AQU Catalunya va ser una de les
tres agències europees que va dur a terme el projecte, juntament amb la danesa i l’anglesa. I
concretament, se centrarà en tot el que faci referència als mecanismes d’avaluació de
l’assegurament de la qualitat, que podran ser afegits en els protocols tècnics dels programes
PRO-QU, SEGUIMENT, SEGUIMENT, PILOT D’ADAPTACIÓ DE TITULACIONS A L’EEES I
D’ACREDITACIÓ.

Formatat: Numeració i pics
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1. PROGRAMA PILOT D’ADAPTACIÓ DE LES TITULACIONS A
L’EEES
Objectius:
D’acord amb els convenis de col·laboració signats entre el departament d’universitats, recerca i
societat de la informació, les universitats implicades i AQU Catalunya, els objectius que haurà
d’acomplir AQU Catalunya seran els següents:


Elaborar un informe previ preceptiu sobre les propostes de projecte de titulació
pilot a desenvolupar per les universitats per tal que el DURSI pugui prendre
una decisió definitiva sobre la idoneïtat i qualitat de cada projecte pilot.



Establir el sistema d’anàlisi de les memòries anuals que les universitats que
formin part d’aquest programa hauran de lliurar anualment per tal de fer una
informe pertinent per a la comissió de seguiment del conveni.



Iniciar l’establiment del procés d’acreditació al qual les universitats participants
s’hauran de presentar un cop es cloguin els tres primers anys de funcionament
de la nova titulació.



Testar la guia d’avaluació desenvolupada a tal efecte.

Desenvolupament:
Desenvolupament
Guia d’avaluació
Model proposta informe
Informe preceptiu
Sistema d’anàlisi
Criteris d’acreditació
Informe de millora

A

M

J

J

A

S

O

N

Resultats:


Elaboració de la guia.



Establiment dels models de proposta.



Emissió dels informes previs.



Establiment d’un sistema d’anàlisi.



Emissió dels informes per a la millora de la planificació.



Publicació dels criteris d’acreditació de les titulacions adaptades a l’EEES.
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2. PROGRAMA DISSENY:
Objectius:
Aquest programa pretén que les titulacions encarin el disseny de nous plans d’estudi tot
incorporant els criteris explicitats en els marcs generals. I al mateix temps que compleixin amb
els requisits derivats de l’actual marc legal. Els objectius d’aquest programa són:


Elaborar una guia per al disseny de plans d’estudi que incorpori els criteris explicitats
en els marcs generals de disseny de nous plans d’estudi i la seva revisió, d’avaluació
dels aprenentatges dels estudiants i el corresponent a la integració europea.
Aquesta guia tindria en consideració aquells aspectes derivats de la definició del propi
pla d’estudis, però també aquells que afecten el procés de disseny, i la seva planificació
operativa (aspectes que no cobreix cap altra programa a nivell estatal).

Desenvolupament:
Els programes que participen en aquest projecte i que han signat conveni (universitats
públiques) o estan en tràmits de signatura són:

Ensenyaments
Medicina
Eng. Química i Eng. Tècnica Química
Psicologia

UB

UAB

UPC

Fases
Desenvolupament de la metodologia
Disseny del pla d’estudis
Avaluació del resultat del disseny
Emissió de l’informe sobre la qualitat del disseny del pla

UdG

UdL

URV

2003

URL

2004

UOC

2005

En el segon semestre de 2004 es farà una nova convocatòria per a l’aplicació de noves
titulacions.

Resultats:


Per a l’any 2004 l’objectiu és l’obtenció de la guia per al disseny de nous plans d’estudi, i la
seva concreció a les especificitats derivades dels tres àmbits acadèmics participants en el
projecte (Medicina, Enginyeria Química i Psicologia).

Formatat: Numeració i pics
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3. PROGRAMA PRO-QU:
Objectius:
Aquest programa representa la continuació del pla pluriannual d’avaluacions, tot donant
preferència a aquelles titulacions que encara no s’han avaluat. Per a cada projecte hi haurà una
revisió i adaptació metodològica que tindrà com a base el nou protocol aplicat als projectes
pilots de Ciències Empresarials i d’Enginyeries. Així mateix, s’incorporaran els aspectes més
destacats pel que fa a l’assegurament de la qualitat del projecte europeu TEEP. La realització
d’aquest programa ha estat objecte de conveni durant l’any 2003, per tant d’acord amb les
universitats, està previst avaluar les següents titulacions:

Projectes a avaluar
Dret
Filosofia
Enginyeria Tècnica Industrial. Esp. en Química
Enginyeria Tècnica Industrial. Esp. en Electricitat
Enginyeria Tècnica Industrial. Esp. en Electrònica
Enginyeria Tècnica Industrial. Esp. en Mecànica
Pedagogia
Filologia Francesa
Humanitats
Enginyeria Geològica
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial

UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

Les titulacions avaluades per la UPC són: Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica a la EUETIT i a
l’EUETIB; Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial a l’EUPVG i a l’EUETIB; Enginyeria
Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial a l’EUETIB; i, finalment, l’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat
en Electricitat també a l’EUETIB.

Desenvolupament:
Fases
Adaptació metodologia
Càlcul de referents
Formació de CAI
Avaluació interna
Identificació CAE
Nomenament CAE
Formació CAE
Aval. externa i informe
Redacció informe AQU
Aprovació informe

2003
S
O

N

D

2004
G
F

M

A

M

J

J

A

S

O
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Resultats:


L’elaboració, aprovació i presentació de l’informe final sobre els resultats de les
avaluacions, peça clau per al rendiment de comptes a la societat.



L’establiment per part de les universitats dels corresponents plans de millora en cadascuna
de les titulacions avaluades, objecte de seguiment per tal de consolidar la cultura de la
qualitat i de la millora contínua a les universitats.



El projecte també contempla la millora contínua de la metodologia d’avaluació a través
d’una meta-avaluació.



També es preveu la redefinició de l’informe a fi de facilitar l’establiment d’accions de millora
i el seu posterior seguiment.
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4. PROGRAMA SEGUIMENT:
Objectius:
En el marc de la LUC i del comunicat de Berlín, el programa SEGUIMENT pretén la
consolidació de la cultura de la qualitat i de la millora contínua a partir d’una metodologia
experimentada ja en l’any 2000. A més a més AQU Catalunya té la voluntat, tenint en compte
els criteris sorgits del projecte TEEP en relació amb els mecanismes d’avaluació de
l’assegurament de la qualitat, de preparar un estudi sobre una nova metodologia de seguiment
que incorpori aquests criteris.
També s’iniciarà el desenvolupament metodològic per a dur a terme el seguiment de
biblioteques, si s’escau.
L’ensenyament que participa en aquest programa és:

Ensenyaments
Dret

UAB

Desenvolupament:

Fases

Ag. –Oct. ‘03

Nov.- Mç. ‘04

Ab.- Mg ‘04

Juny- Set. ‘04

Oct.–Des. ‘04

Adaptació metodologia
Avaluació interna
Avaluació externa
Redacció informe AQU
Aprovació informe AQU

Resultats:


L’elaboració, aprovació i presentació de l’informe final sobre els resultats de les
avaluacions, peça clau per al rendiment de comptes a la societat.
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Suprimit: PROGRAMA DOBLES
(reconeixement doble de titulacions):¶
Objectius:¶
Aquest programa pretén afavorir els
reconeixements dobles de titulacions,
promovent els canvis en les
titulacions d’ensenyaments superior
(nivell master segons la Declaració
de Bolonya), tot subratllant els
mecanismes d’avaluació de la qualitat
amb la participació de les agències
de qualitat. Una segona fita del
programa és reforçar la mobilitat tant
d’estudiants com de professorat de
les titulacions participants que encara
estan per determinar. Aquest
programa pilot s’aplicarà com a
màxim a 3 titulacions.¶
Els objectius per a l’any 2004 són:¶
<#>Desenvolupar una metodologia
en el nou marc europeu, basada en la
que es va emprar en el projecte
TEEP a nivell bachelor, que serveixi
per avaluar titulacions de postgrau.¶
<#>Avaluar els ensenyaments master
que s’imparteixen a Catalunya i que
tenen acords de doble reconeixement
amb universitats estrangeres, per tal
d’afavorir la seva adaptació al nou
marc derivat del procés de
convergència europea en l’educació
superior. Aquesta avaluació es
realitzaria en paral·lel a la seva
homologa estrangera la qual cosa
facilitaria l’intercanvi de bones
pràctiques.¶
<#>Aplicar les eines per al disseny de
plans d’estudi a nous ensenyaments
de nivell de postgrau, tenint en
compte els principis de la Declaració
de Bolonya i demés marcs normatius
relatius al procés de creació de
l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior.¶
<#>Facilitar la mobilitat d’estudiants i
professors durant la fase de disseny i
avaluació dels ensenyaments.¶
¶
Desenvolupament:¶
Els criteris per a la participació en el
programa (aprovats per la CAQ el dia
17 de febrer) van encaminats a
facilitar la participació d’aquelles
candidatures que o bé tenen ja un
master en funcionament, o bé
compten amb un programa
d’intercanvi d’estudiants consolidat.
Pel cas de les enginyeries, donades
les diferents postures sobre el nivell
de master o postgrau, es proposa
esperar que el marc legal es concreti.¶
En aquest programa AQU Catalunya
es va adreçar als vicerectors de
qualitat amb la finalitat de promoure
la presentació de candidatures al
programa. A partir de les propostes
presentades per les universitats, la
CAQ ha acordat seleccionar en una
primera etapa les candidatures
presentades per la UPF (Master ...
en[1]

B) QUALITAT DE LES INSTITUCIONS
Aquesta línia de treball té com a objectiu que AQU Catalunya dugui a terme un programa, per
encàrrec del DURSI, d’acord amb allò que establí el Consell Interuniversitari de Catalunya, que
estarà dedicat a l’avaluació de centres que imparteixen titulacions estrangeres a Catalunya.

1. PROGRAMA CENTRES TITULACIONS ESTRANGERES
Objectius:
Segons l’article 113 de la LUC el DURSI ha d’autoritzar, amb el suport d’informes previs
emesos per part d’AQU Catalunya, els centres docents que es vulguin establir a Catalunya per
a impartir, sota qualsevol modalitat, ensenyaments conduents a l’obtenció de títols d’educació
superior universitària no homologats als títols universitaris oficials, i també revocar-ne
l’autorització. Aquests informes previs s’hauran d’emetre d’acord amb els estàndards de qualitat
que AQU Catalunya elabori per aquest tipus de centres.
Donat que tant els centres com les titulacions estrangeres es troben ja en funcionament, se
suggereix un mètode que tingui en compte no només les característiques del centre sinó també
el producte que s’ofereix. A més a més, aquest mètode s’aplicaria amb caràcter cíclic per
períodes de 5 anys.

Desenvolupament:
Fases del projecte d’avaluació del centre 2003
IUSC* (International Uniersity Study Center)
S
Desenvolupament metodologia
Presentació de la metodologia al centre
Fase d’autoavaluació
Identificació del comitè extern
Formació del comitè extern
Visita al centre
Redacció de l’informe d’avaluació
Presentació de l’informe d’avaluació

O

N

D

2004
G

F

M

A

* Per a d’altres centres el programa es mantindria tot adaptant la data d’inici i finalització

Resultats:


L’emissió d’informes utilitzant la metodologia més adient.
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2. PROGRAMA DE VALORACIÓ DELS CENTRES ADSCRITS
PER IMPARTIR UN SEGON CICLE
Objectius:
D’acord amb els criteris aprovats per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya del
passat 18 de febrer de 1998 es van distingir els següents tipus de Centres Adscrits:



Centres creats per iniciativa pública amb les pròpies Universitats Públiques, que estiguin
en un procés d’integració, o que tinguin un perfil quasi idèntic a un centre integrat, i amb
una àmplia participació de professorat doctor de la pròpia universitat



La resta de centres adscrits

Per aquest segon bloc, la resta de centres adscrits, AQU Catalunya ha de realitzar una
valoració sobre la idoneïtat del centre per impartir un segon cicle, a partir de l’anàlisi de les
seves activitats, de la memòria lliurada amb la sol·licitud i de l’activitat acadèmica del seu
professorat.

Desenvolupament:
S’establirà la metodologia per tal de dur a terme aquest programa i d’acord amb aquesta, i amb
la sol·licitud per part dels centres adscrits, s’iniciarà el procés de valoració sobre la idoneïtat
d’impartir segons cicles.

Resultats:


Metodologia de valoració.



Informes de valoració en el cas que es duguin a terme durant l’any 2004.

3. COL·LABORACIÓ
Association)

AMB

L’EUA

(European

Universities

Objectius:
Per encàrrec del DURSI, AQU Catalunya col·laborarà amb l’EUA en la primera fase del procés
d’avaluació institucional de les universitats públiques catalanes i de la UOC, orientada cap a
l’avaluació estratègica de les universitats.
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C) IMPACTE DE LA FORMACIÓ
Aquesta darrera línia d’actuació té com a objectiu encetar tots aquells estudis i treballs que
tinguin a veure amb els possibles impactes a la formació. En aquest cas s’impulsarà la segona
edició del projecte d’avaluació de la inserció dels graduats universitaris en el món laboral i
s’iniciarà un projecte de qualitat de la formació des de la perspectiva dels empleadors.

1. PROJECTE D’AVALUACIÓ DE LA INSERCIÓ LABORAL AMB
ELS CONSELLS SOCIALS
Objectius:
Col·laborar amb els Consells Socials de les universitats catalanes en la coordinació i la
realització de la 2a edició de l’enquesta d’inserció dels graduats en el món laboral, que es
realitzarà a graduats que hagin finalitzat els seus estudis en el curs 2000/2001. Aquest estudi
tindrà com a objectius fer un seguiment de la inserció dels graduats de la promoció definida i
validar la metodologia i els resultats obtinguts a l’anterior estudi d’inserció laboral.

Desenvolupament:
Fases/Mesos

Juny-set.
‘03

Oct.-nov. ‘03

G.-Mg ‘04

Mg-Juny ‘04

Set.-Des. ‘04

G.-F. ‘05

Mar- ‘05

Aprovació Consells Socials
Creació comissió de coordinació
Revisió metodologia
Llançament del procés
Estudi de camp
Depuració i explotació dels resultats
Difusió dels resultats

Resultats:


L’elaboració de valors de referència a Catalunya.



L’informe de valoració de l’estat de la inserció.



El seguiment de l’evolució de la inserció dels graduats, partint de la primera edició de
l’estudi.



L’anàlisi de les aportacions a considerar en la revisió dels plans d’estudi.
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D) ELABORACIÓ D’ESTUDIS I INFORMES
La Llei d’universitats de Catalunya, en els apartats m) i n) de l’article 140, defineix com a
funcions d’AQU Catalunya l’elaboració d’estudis per a la millora i la innovació dels models
d’avaluació, certificació i acreditació i l’emissió d’informes d’avaluació adreçats a les
universitats, l’administració educativa, els agents socials i la societat en general.
Així mateix, AQU Catalunya també s’ha caracteritzat per treballar en comissions de treball
específiques formades per experts de les universitats catalanes, el resultats de les quals han
estat estudis i treballs tècnics o desenvolupament de marcs generals que també han tingut com
a objectiu final la millora de la qualitat del sistema universitari de Catalunya.

1. PROJECTE PER A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS
ESTUDIANTS/ES EN L’AVALUACIÓ DE PROGRAMES I
INSTITUCIONS
Objectius:
Promoure la participació dels estudiants en els processos d’avaluació de programes d’acord
amb el comunicat de la conferència de ministres responsables de l’Ensenyament Superior
celebrada a Berlín el setembre de 2003. El projecte consta d’una sèrie d’objectius que pretenen
vincular l’estudiant/a amb la seva formació i amb la participació dels projectes institucionals que
ajudin a la integració europea de les universitats:


Promoure estudis sobre les vies de participació dels estudiants europeus en els processos
d’avaluació en col·laboració amb les universitats.



Promoure un grup de treball per a generar idees i iniciatives per desenvolupar mecanismes
de participació d’estudiants/es.

2. ELABORACIÓ D’ESTUDIS I INFORMES
D’acord amb les necessitats o bé per encàrrecs del Consell de Direcció i del DURSI, AQU
Catalunya podrà elaborar estudis i informes d’acord amb les seves activitats. Així mateix, AQU
Catalunya buscarà maneres de col·laborar amb altres organismes per tal de sumar esforços en
àmbits d’interès comú.
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II. PROFESSORAT I RECERCA
Les activitats de professorat i recerca s’agruparan en cinc grans línies de treball:
A) L’avaluació de professorat lector i col·laborador
B) Acreditacions de recerca i acreditacions de recerca avançada
C) L’avaluació del personal docent de les universitats privades
D) L’avaluació dels mèrits docents del professorat
E) Recerca
Al marge de les activitats que es recullen en aquestes línies de treball, AQU Catalunya també
podrà desenvolupar altres activitats que siguin expressament encomanades pels membres del
seu Consell de Direcció o del DURSI.
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A)
AVALUACIÓ
COL·LABORADOR

DE

PROFESSORAT

LECTOR

I

L’emissió d’informes previs per a la contractació de professorat lector i col·laborador per part de
les universitats catalanes és una atribució atorgada per la LUC i que AQU Catalunya va
començar a desenvolupar el febrer de 2003. Per a l’any 2004 es preveu la seva continuació i
consolidació en les tres convocatòries establertes durant l’any.

1. LECTOR-COL·LABORADOR
Objectius:
Després de l’experiència iniciada per part d’AQU Catalunya en aquest àmbit, els objectius per a
2004 són establir i planificar les convocatòries dels informes previs a la selecció de professorat
lector i professorat col·laborador; establir i planificar els procediments de resolució dels
recursos corresponents a les convocatòries de 2004; millorar els aspectes relacionats amb la
recepció dels informes valoratius confidencials; i estudiar la millora dels procediments d’emissió
d’informes amb la finalitat d’augmentar la transparència i assegurar la qualitat i la traçabilitat
dels processos, cosa que quedarà integrat dins el sistema de qualitat d’AQU Catalunya. A més
a més dels objectius bàsics s’iniciaran els següents:


Administració Oberta de Catalunya: Implantar el mòdul d’annexació de documentació al
portal CAT365 de l’AOC per tal de permetre fer tots els tràmits de les sol·licituds de manera
telemàtica; i estudiar i assajar la notificació telemàtica en el marc de l’AOC i de les
iniciatives impulsades per l’Agència Catalana de Certificació i, si s’escau, avaluar la seva
possible implantació al llarg de 2004.



Gestió informàtica dels processos i de la documentació: finalitzar el disseny i
implantació del mòdul de professorat i recerca de l’aplicació informàtica GESTA. Integració
amb els processos informàtics de l’AOC; i implantar el mòdul d’extranet al web d’AQU
Catalunya que permetrà l’avaluació telemàtica dels expedients.



Estudis tècnics i difusió: Preparar els estudis i les estadístiques corresponents als
processos engegats; i aprofundir en els mecanismes d’informació als sol·licitants, les
universitats, el DURSI i la societat.



Atenció al ciutadà: Renovar els continguts corresponents al web d’AQU Catalunya a
mesura que es generin notícies, resolucions, dades i estudis; i planificar i millorar els
aspectes d’atenció al ciutadà amb la finalitat d’agilitar encara més la resolució de les
consultes que es reben via telefònica i per correu electrònic.
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Desenvolupament:
Hi haurà una preparació tècnica i logística que permeti l’avaluació en les tres convocatòries
establertes durant l’any i la realització d’aquestes que anirà en paral·lel amb l’elaboració
d’estadístics i d’informes tècnics que permetin fer una valoració de l’avaluació de professorat
universitari per a la seva contractació en les modalitats de lector i col·laborador.

2004
M
Convocatòria Lector i Col·laborador
Revisió
Avaluació
Resolució
Recursos
Resolució de recursos (1a conv.)
Resolució de recursos (2a conv.)
Resolució de recursos (3a conv.)

A

15-31

M
3-17

J

J

A

S

O

N

15-30

Resultats:


L’emissió dels informes d’avaluació.



L’elaboració d’estadístics.



Els estudis tècnics.



La millora contínua del procés.
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D

B) ACREDITACIONS DE RECERCA I ACREDITACIONS DE
RECERCA AVANÇADA
La LUC estableix que el professorat que vulgui ser admès en els processos selectius que les
universitats convoquin per accedir a les categories de professorat agregat o catedràtic/a hauran
d’estar en possessió d’una acreditació de recerca (en el cas de la figura de professorat agregat)
o una acreditació avançada de recerca (en el cas de la figura de catedràtic/a) emesa per AQU
Catalunya.

1. ACREDITACIONS DE RECERCA I ACREDITACIONS DE
RECERCA AVANÇADA
Objectius:
Els objectius per emetre les acreditacions de recerca i acreditacions de recerca avançada per a
la contractació de professorat agregat i catedràtic per part de les universitats catalanes són els
mateixos que en l’avaluació de professorat lector i professorat col·laborador però a més a més
s’afegeix l’establiment de l’estructura de gestió, els sistemes de qualitat i els procediments per
tal d’assegurar la traçabilitat, la correcta gestió documental dels processos d’emissió de les
acreditacions de recerca i de recerca avançada conjuntament amb el president de la CAR i els
presidents de les comissions específiques.

Desenvolupament:
Preparació tècnica i logística que permeti l’avaluació en les dues convocatòries establertes
durant l’any i previsió d’una tercera convocatòria durant el mes de novembre de 2004. Aquesta
preparació contempla, d’acord amb l’experiència adquirida en el procés d’avaluació de
professorat lector i col·laborador, l’establiment d’estadístics que permetin elaborar informes
tècnics sobre els resultats dels processos.

2004
G
Convocatòria de Recerca i Recerca Avançada
Revisió
Avaluació
Resolució
Recursos
Resolució de recursos (1a conv.)
Resolució de recursos (2a conv.)

16

F

M

A
1-15

M

J

J

A

S

O
15-29
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N

D

Resultats:


L’emissió d’acreditacions de recerca i d’acreditacions avançades de recerca.



L’elaboració d’estadístics.



Els estudis tècnics.



La millora contínua del procés
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C) L’AVALUACIÓ DEL PERSONAL
UNIVERSITATS PRIVADES

DOCENT

DE

LES

Seguint l’establert per la LUC, AQU Catalunya ha d’avaluar l’activitat docent i investigadora del
personal docent i investigador de les universitats privades.

1. AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR A
LES UNIVERSITATS PRIVADES
Objectiu:
D’acord amb el mandat de la LUC, una de les funcions d’AQU Catalunya és l’avaluació de
l’activitat docent i investigadora del professorat de les universitats privades. Així, les universitats
privades hauran de signar un conveni amb AQU Catalunya per a l’avaluació de llur professorat.
AQU Catalunya seguirà els mateixos objectius fixats per les altres convocatòries però a més a
més estudiarà la possible extensió de les línies obertes al portal CAT 365 amb la incorporació
de les convocatòries corresponents a l’emissió d’informes per al professorat de les universitats
privades.

Desenvolupament:
Contempla la preparació tècnica i logística que permeti l’avaluació investigadora del personal
docent de les universitats privades segons els convenis que s’estableixin.
Fases
Octubre 2003 -Desembre 2004
Nous grups de treball altres universitats
privades
Informe metodològic
Dictamen comissió corresponent
Signatura convenis universitats privades
Acreditació del professorat

El desenvolupament dependrà dels terminis que es fixin en els diferents convenis que se signin
amb les universitats privades durant el 2004.

Resultats:


Els informes d’avaluació.



L’elaboració d’informes metodològics.



L’emissió d’informes d’avaluació.



La millora contínua del procés
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D)
L’AVALUACIÓ
PROFESSORAT

DELS

MÈRITS

DOCENTS

DEL

Aquesta línia de treball té com a objectius avaluar els mecanismes que les universitats, tant
públiques com privades, utilitzen per avaluar la qualitat dels mèrits docents del professorat
universitari. Donades les especificitats pròpies de cada centre, aquesta línia diferencia
l’avaluació docent dels centres públics i dels privats.

1. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓ DEL MODEL D’AVALUACIÓ
DE PROFESSORAT (Per a l’obtenció dels complements
retributius autonòmics)
Objectius:
D’acord amb el que estableix la LUC, i a efectes de la retribució del complement autonòmic de
docència, AQU Catalunya ha establert el marc de referència metodològic per a l’elaboració i
posterior certificació dels Manuals d’Avaluació Docent del Professorat Universitari.
Durant el període experimental 2004-2006 (bienni 2003-2005), les universitats públiques
catalanes aplicaran de manera progressiva el conjunt de criteris, indicadors i estàndards
proposats en els seus respectius manuals i proposarà el professorat que consideri mereixedor
d’aquest complement.
Així mateix, durant aquest període AQU Catalunya establirà els mecanismes necessaris per a
un adequada intercomunicació entre universitats amb l’objectiu d’avaluar i millorar el
procediment per tal d’assegurar que les propostes definitives d’aplicació a partir del 2006
reuneixin els requisits d’equivalència entre institucions, tot respectant el principi d’autonomia
universitària. L’acreditació definitiva dels manuals haurà de permetre a les universitats disposar
d’un marc idoni per al desenvolupament de les seves polítiques de professorat.

Desenvolupament:
Fases
Certificació de manuals
Aplicació per les universitats
Proposta de resolució
Reajustament
i
ampliació
criteris/indicadors i estàndards
Inici nova aplicació

2003
D

2004
G
F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

de
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2005
G

Resultats:


Disseny del protocol i procediments de proposta i de resolució.



Disseny i aplicació del procediment d’intercomunicació i reajustament de les propostes.

2. REQUISITS PER A L’INFORME D’ACTIVITAT DOCENT
Objectius:
La comissió permanent d’AQU Catalunya va encarregar a la Comissió d’Avaluació de la
Qualitat d’AQU Catalunya que estableixi els procediments i els criteris perquè les universitats
els segueixin en l’emissió dels informes d’avaluació de l’activitat docent de les persones
candidates per a l’accés a la categoria de professorat contractat doctor. AQU Catalunya haurà
d’establir aquests criteris per tal que les universitats, a sol·licitud de la persona candidata, emeti
un informe de l’activitat docent als efectes de l’avaluació positiva establerta per l’article 52 de la
Llei orgànica d’universitats.
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E) RECERCA
Aquesta línia de treball té com a objectius promoure l’avaluació de la recerca juntament amb les
institucions de l’àmbit català que ja hi estiguin treballant.

1. PROGRAMA D’AVALUACIÓ DE LA RECERCA
Objectius:
Cooperar amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca i la Direcció General de
Recerca del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació en tot allò que es
consideri convenient per millorar els procediments i les metodologies d’avaluació de la recerca.
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III. PROMOCIÓ I COOPERACIÓ
Les activitats de promoció i cooperació s’agruparan en dos grans línies de treball:
A) Promoció i cooperació en qualitat
B) Intercanvi
Al marge de les activitats que es recullen en aquestes línies de treball, AQU Catalunya també
podrà desenvolupar altres activitats que siguin expressament encomanades pels membres del
seu Consell de Direcció o del DURSI.

Els programes que s’han suprimit d’aquest apartat són:
B) Intercanvi: Tallers de reflexió i debat amb les comunitats autònomes o altres entitats
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A) PROMOCIÓ I COOPERACIÓ EN QUALITAT
Aquesta línia de treball té com a objectiu cooperar amb les diferents institucions per anar
desenvolupant un treball conjunt i promoure activitats per a fomentar la transmissió de
coneixements i experiències, orientades a la millora de la qualitat del sistema universitari català.

1. COORDINACIÓ UNIVERSITÀRIA A CATALUNYA
Mantenir reunions periòdiques de coordinació amb els diferents membres de les universitats
catalanes amb la finalitat d’anar establint un treball conjunt. L’objectiu es detectar les
necessitats i les oportunitats que les universitats catalanes tenen en el nou context europeu
d’ensenyament superior. La coordinació universitària es fa en tots els nivells d’AQU Catalunya
però en aquest cas es destaquen comissions i comitès que tenen principalment dos objectius:


Objectiu consultiu: vicerectors competents en matèria de qualitat (les consultes al
qual són preceptives, d’acord amb el reglament de funcionament de la CAQ);
vicerectors de professorat; consells socials i unitats tècniques de qualitat. Amb
aquests òrgans de caràcter permanent AQU Catalunya recull la sensibilitat i les
propostes de les universitats en les matèries específiques de les quals en són
responsables.



Objectiu de desenvolupament: s’inclouen les comissions específiques de treball per
tal de desenvolupar iniciatives i projectes en l’àmbit de la qualitat universitària. En
aquestes comissions participen experts de totes les universitats catalanes.

2. COMUNITATS AUTÒNOMES
Participar activament en les reunions del grup d’agències autonòmiques d’avaluació de la
qualitat, tot promovent projectes que generin valor afegit.
Establir i col·laborar, si s’escau, amb agències autonòmiques amb les quals s’estableixin
convenis de col·laboració.

3. ANECA
Cooperar amb l’Agencia Nacional para la Evaluación, Certificación y Acreditación en tot allò
que sigui possible.
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4. COOPERACIÓ AMB L’ENQA I AMB AGÈNCIES EUROPEES
Col·laborar amb l’ENQA, la xarxa europea d’agències de qualitat, i amb altres agències
europees per tots aquells projectes que es considerin d’interès així com participar en tots
aquells treballs que impliquin el reconeixement mutu entre agències, tot aportant la visió
catalana.

5. PROJECTE AMB EL MINISTERI D’EDUCACIÓ D’ANDORRA
Desenvolupament de l’acord marc entre AQU Catalunya i la direcció d’Ensenyament Superior
del Ministeri d’Educació, Joventut i Esport del Govern d’Andorra, per tal de contribuir al
desplegament i manteniment d’un sistema que asseguri la qualitat dels ensenyaments
d’educació superior del Principat d’Andorra.
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B) INTERCANVI
Aquesta línia té com a objectiu organitzar tallers i seminaris per a fomentar la transmissió de
coneixements i intercanvis d’experiències en els àmbits de la millora de la qualitat universitària.

1. TALLERS DE REFLEXIÓ I DEBAT AMB LES UNIVERSITATS
CATALANES
Es preveu realitzar un taller de reflexió i debat conjuntament amb la Universitat de Lleida,
previst per a finals d’any. L’objectiu d’aquest taller serà la reflexió i el debat sobre l’adaptació de
les titulacions a l’EEES. Les experiències que es tractin quedaran recollides, juntament amb les
conclusions del taller, en una publicació específica que ajudarà a ampliar la bibliografia sobre
qualitat universitària.

2. INTERCANVI
AQU Catalunya aposta fortament per a fomentar l’intercanvi d’experiències de tal manera que
procura:
Participar en tots aquells tallers, seminaris, jornades, etc., que es considerin d’interès.
Participar en associacions i entitats de projecció autonòmica, europea i internacional.
Participar en tots els projectes europeus i internacionals que aportin valora afegit al conjunt del
sistema universitari català.
Rebre personal d’altres agències o investigadors en qualitat universitària.
Promoure les reunions necessàries per tal de difondre els programes que duu a terme AQU
Catalunya.
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IV. COMUNICACIÓ
Les activitats en comunicació s’agruparan en dos grans línies de treball:
A) Impuls
B) Difusió
Al marge de les activitats que es recullen en aquestes línies de treball, AQU Catalunya també
podrà desenvolupar altres activitats que siguin expressament encomanades pels membres del
seu Consell de Direcció o del DURSI.

Els programes que s’han suprimit d’aquest apartat són:
A) Impuls: Pla estratègic i de comunicació.
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A) IMPULS
Aquesta línia té com a objectiu impulsar la presència i promoció d’AQU Catalunya en el món
universitari català. Per a dur-la a terme s’utilitzaran, entre altres, els instruments següents: el
web, el butlletí trimestral, el nou butlletí digital AQU Notícies i les Memòries Institucionals i
Anuals d’Activitats.

1. WEB
Després de la fase d’elaboració i llançament del nou web d’AQU Catalunya, durant el 2004 es
preveu millorar aspectes relacionats amb la seva imatge i amb la millora dels accessos als
continguts. Així mateix, s’aprofitarà per a realitzar un pla de valoració de millores potencials que
s’aniran realitzant en la mesura de les possibilitats durant l’any.

2. BUTLLETÍ

Suprimit: Per aquest motiu se
centrarà en l’aplicació i la
reelaboració de la segona fase del
pla estratègic i de comunicació, el
web, el butlletí i, finalment, els
contactes amb els mitjans de
comunicació.¶
Suprimit: <#>PLA ESTRATÈGIC I
DE COMUNICACIÓ¶
És voluntat d’AQU Catalunya de
revisar la implantació de la primera
fase del pla operacional i estratègic
de comunicació, elaborada i aplicada
entre 2003 i 2004 i definir-ne la
segona a partir de mitjans de 2004.
La segona fase del pla estratègic i
operacional anirà més enfocada a les
activitats que AQU Catalunya realitza,
juntament amb les universitats, més
que no pas en la difusió dels valors
de la pròpia institució. El resultat final
serà l’elaboració d’una segona fase
del pla.¶

Formatat: Numeració i pics

El butlletí d’AQU Catalunya (1999) continuarà editant-se en suport paper i digital de forma
trimestral. L’objectiu d’aquest butlletí serà aprofundir en temes d’especial rellevància per al
sistema universitari català, públic a qui va dirigida aquesta publicació.

3. AQU NOTÍCIES
Durant el 2004 neix el butlletí mensual digital AQU Notícies amb l’objectiu de ser un nou
element de projecció i de difusió de les activitats que AQU Catalunya realitza. Aquest butlletí
digital veurà la llum a partir del mes de juny de 2004. El seu disseny pretén ser clar i senzill, en
el qual s’utilitzin elements visuals propis d’AQU Catalunya per a mostrar la informació a l’usuari
amb diferents nivells de lectura i baix temps de descàrrega. Pel que fa als continguts consistirà
en tres blocs: resum del mes, recull de les notícies que AQU Catalunya ha generat durant el
mes, destaquen, links amb pàgines web o pdf de temes de rellevància per al món universitari
català, i, finalment, l’opinió, un article realitzat per algun membre rellevant de la comunitat
universitària o bé internacional.

Suprimit: Després de la primera
fase d’elaboració del nou web, a
començaments de 2004 s’ha de
continuar amb la segona fase en la
qual s’inclouran les necessitats
pendents de la primera. Entre altres,
l’elaboració de cercadors, la gestió
d’històrics i l’automatització de
diferents aplicacions (com poden ser
la tramesa d’informació). El resultat,
doncs, serà finalitzar les prestacions
del web i de l’extranet d’AQU
Catalunya per tal que siguin el més
adaptades possible a les necessitats
informatives i de treball.¶

Formatat: Numeració i pics
Suprimit: però començarà el nou ús
del butlletí en suport digital, iniciat en
els tres darrers números de 2003. El
nou butlletí digital haurà de cobrir
pràcticament tots els mesos en els
quals el butlletí en suport paper no
aparegui. L’objectiu final és arribar al
màxim a tota la comunitat
universitària catalana i mantenir-la
permanentment informada sobre les
activitats i accions que es
desenvolupin des d’AQU Catalunya.

Formatat: Numeració i pics
Formatat
Formatat
Formatat
Formatat: Numeració i pics
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4. IMATGE
AQU Catalunya treballarà per impulsar l’homogeneïtzació de la seva imatge corporativa a tots
els suports i documents. Per això definirà plantilles de documents, l’elaboració de colors
complementaris que donin més joc als colors corporatius establerts i l’elaboració de logotips
específics per identificar els projectes que es duen a terme. Els esforços en la millora de la
imatge pretenen que l’usuari identifiqui fàcilment el seu origen, AQU Catalunya.
Formatat: Numeració i pics

5. MEMÒRIES ANUALS
A través de les Memòries Anuals d’Activitats d’AQU Catalunya, es pretén retre comptes de les
activitats efectuades durant aquest temps. Per al 2004 es preveu elaborar les memòries 2003 i
2004 i dur a edició i publicar les memòries del consorci agència 1996-2003 i la Memòria d’AQU
Catalunya 2003.
Suprimit: ¶
¶

6. MITJANS DE COMUNICACIÓ

Formatat: Numeració i pics

Les relacions iniciades amb la premsa per gestionar les diferents campanyes informatives
d’AQU Catalunya es volen potenciar i millorar al màxim. Per aquests motius els butlletins
digitals seran una font de contactes al temps que, en funció del desenvolupament de les
activitats, s’anirà proveint els mitjans de comunicació de les notícies més destacades. Els

Salt de pàgina
Suprimit: <#>
<#>MITJANS DE COMUNICACIÓ¶

objectiu són fomentar els vincles entre AQU Catalunya i els mitjans de comunicació i mantenir
vius els canals que permetin la seva presència constant.
Formatat: Numeració i pics

7. ATENCIÓ AL PÚBLIC
AQU Catalunya, a partir de l’atenció telefònica i dels correus electrònics facilitarà i canalitzarà
les peticions dels usuaris als seus serveis. D’altra banda, estudiarà noves maneres de
canalitzar les peticions i inquietuds per tal de donar un millor servei al col·lectiu universitari i a la
societat en general.

Proposta de Modificació del Pla d’Activitats 2004 ⎢ 29

B) DIFUSIÓ
Una de les característiques principals d’AQU Catalunya ha estat la voluntat de ser el màxim de
transparent i arribar a tota la comunitat universitària amb els treballs i les activitats que ha anat
desenvolupant. Per aquest motiu l’edició contínua de publicacions com els informes, marcs
generals o publicacions dels tallers i seminaris han estat molt apreciades, ja que han ajudat a
fomentar la implicació de la comunitat universitària en els processos de qualitat i de millora de
les pròpies universitats.

1. DOCUMENTS ELABORATS PER AQU CATALUNYA
AQU Catalunya, amb l’objectiu de difondre les seves activitats, durant el 2004 editarà les
següents publicacions:






Informes, monografies i llibres de tallers:
i. Informe 2003 sobre el procés d’avaluació institucional a les universitats
catalanes
ii. Impacte de les avaluacions 1996-2003
iii. Llibre resultat del Taller a la URV 2003
Memòries anuals:
i. Memòria de l’antic consorci 1996-2003
ii. Memòria d’AQU Catalunya 2003
Marcs generals:
i. Marc general per atendre els suggeriments, les queixes i les

Suprimit: AQU Catalunya publica
els informes anuals que es
desprenen de les avaluacions així
com altres informes que es
consideren d’interès. També estan
pendents de publicar-se cinc marcs
generals. La publicació d’aquests
documents anirà lligada a l’àmplia
distribució que AQU Catalunya fa per
tota la comunitat universitària,
principalment la catalana. ¶
Al mateix temps, amb aquestes
accions es col·labora a impulsar
l’edició de publicacions en els àmbits
propis d’actuació.

Formatat
Formatat: Numeració i pics

reclamacions dels estudiants
ii. Marc general per a l’establiment i control dels plans de millora
iii. Marc general per a la coherència entre la docència i la recerca




Col·lecció Espai Europeu d’Ensenyament Superior:
i. Adaptació de les titulacions a l’EEES
ii. Llibre sobre les competències en Medicina
iii. Nova metodologia d’avaluació
Altres:
i. Catàleg de serveis
ii. Tríptics informatius

Formatat
Formatat
Formatat

Formatat

2. DOCUMENTS EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS
L’activitat d’edició no només se centra en els documents propis d’AQU Catalunya sinó que
també sovint es col·labora amb altres entitats ja que l’objectiu final és difondre al màxim totes
les experiències que en l’àmbit de la qualitat es puguin desenvolupar.
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Suprimit: <#>¶
¶

Formatat: Numeració i pics

V. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ
Les activitats de planificació i organització s’agruparan en tres grans línies de treball:
A) Qualitat i sistemes d’informació
B) Estructura organitzativa
C) Gestió interna
Al marge de les activitats que es recullen en aquestes línies de treball, AQU Catalunya també
podrà desenvolupar altres activitats que siguin expressament encomanades pels membres del
seu Consell de Direcció o del DURSI o que siguin necessàries per a desenvolupar les activitats
contemplades en aquesta planificació.
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A) QUALITAT I SISTEMES D’INFORMACIÓ
Aquesta línia té com a objectiu aprofundir en la millora contínua com a base de la qualitat del
servei i de les activitats d’AQU Catalunya així com desenvolupar els suports i aplicacions
informàtiques necessàries per a treballar amb major eficiència i qualitat.
Formatat: Numeració i pics

1. RECONEIXEMENT MUTU EN EL MARC DE L’ENQA
Treballar en el marc del working group on a peer review system for quality assurance agencies
de l’ENQA (la xarxa europea d’agències) en la definició del procediment, requisits i criteris per
al reconeixement mutu entre agències. Participar, si s’escau, en el projecte pilot que
s’estableixi.
Suprimit: NORMES ISO

2. SISTEMA INTERN DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Formatat: Numeració i pics

AQU Catalunya, pretén durant el 2004 treballar per millorar el sistema de qualitat intern amb la
implantació d’un sistema que permeti tenir definits els processos, els procediments, i iniciar
l’establiment d’objectius i indicadors de millora de totes les seves activitats. Tot ell enfocat a
donar el màxim servei a l’usuari de les activitats i serveis que AQU Catalunya duu a terme.

3. SISTEMES D’INFORMACIÓ: IMPLANTACIÓ DEL GESTA
Un valor a impulsar per AQU Catalunya són els sistemes d’informació i les noves tecnologies
amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les activitats, d’implementar mesures que facilitin la
comunicació tant interna com externa i, també, per tal que totes les dades generades
esdevinguin informació útil per a la bona gestió d’AQU Catalunya. Per aquest motiu es
continuarà potenciant el desenvolupament i desplegament de l’aplicació GESTA, la qual ha de
ser la força motora d’aquestes noves iniciatives que han de permetre a tota AQU Catalunya
treballar d’una manera més coordinada i amb major eficiència, tot aplicant el seu sistema intern
de gestió de la qualitat.

Suprimit: Aquesta activitat té com a
objectius impulsar i millorar els
processos de treball d’AQU
Catalunya a través de la qualitat per
tal de potenciar al màxim
l’excel·lència de l’organització. La
voluntat és que hi hagi una validació
per part d’una entitat externa a AQU
Catalunya pel compliment de les
especificacions de la norma ISO.
Són, doncs, objectius a aconseguir el
certificat ISO per tal de mostrar la
transparència d’AQU Catalunya en
els seus treballs i així generar
confiança de cara a les activitats a
realitzar. La voluntat és certificar-se
amb les normes de gestió i implantar
les de certificació.¶
Suprimit: AQU Catalunya vol
potenciar els
Suprimit: bàsicament, per tal
Suprimit: dels seus recursos i
treballs
Suprimit: per
Suprimit: que es generin
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B) ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
La transformació prevista per la LUC de l’antiga agència a AQU Catalunya va requerir que
aquesta elaborés una estructura transitòria que permetés superar amb el màxim d’eficiència el
període de canvi. AQU Catalunya ha canviat substancialment en la seva organització i noves
atribucions, però no en el fons ni els plantejaments.
En aquesta nova etapa, s’aprofundirà en la línia seguida per tal d’establir mecanismes i valors
que permetin estrènyer els vincles i compromisos entre totes les persones que treballen a AQU
Catalunya amb l’objectiu de donar un bon servei a les universitats, a l’Administració i a la
societat. En el convenciment que el personal d’AQU Catalunya i la seva implicació són un valor
bàsic per desenvolupar un treball de qualitat.
Des d’aquesta perspectiva es potenciaran les relacions de confiança, els mecanismes de
millora i innovació i els instruments de reconeixement que, a més de garantir un alt nivell de
servei, enforteixin com a valors bàsics de l’organització la cultura de la qualitat i la millora
contínua, el treball en equip i la innovació en els processos i serveis.

1. PLA DE FORMACIÓ
Amb aquest objectiu AQU Catalunya tindrà un especial cura del pla de formació que s’orientarà
al perfeccionament professional del seus membres. El Pla inclourà l’oferta del programa de
formació de la Generalitat i aquelles altres actuacions que es considerin d’interès pels objectius
d’AQU Catalunya.

2. ESPAIS
Les noves competències assignades a AQU Catalunya ha suposat una ampliació del nombre
de persones, de reunions de comissions i dels diferents grups de treball i de necessitats d’arxiu
de la documentació per l’elevat nombre de candidats/es que es presenten a les convocatòries
que en el seu conjunt ha generat notables dèficits d’espais.
En aquest sentit, en el 2004 caldrà orientar aquesta qüestió que pot condicionar
significativament l’eficiència i la seguretat en que es duen a terme les activitats d’AQU
Catalunya.
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C) GESTIÓ INTERNA
Totes les activitats anteriorment descrites no serien possibles sense tenir una estructura i una
gestió que completin tots els serveis interns que qualsevol estructura ha de tenir per a
desenvolupar amb la màxima eficàcia i eficiència les seves activitats. En aquesta planificació
destacarem els que tenen un impacte extern important: d’una banda la correcta gestió dels
recursos econòmics, la possibilitat de signar convenis de col·laboració amb experts i
institucions per al desenvolupament de les activitats, el nou servei d’assessoria jurídica i,
finalment, un nou sistema de treball que estarà relacionat amb la incorporació d’AQU Catalunya
a la xarxa d’arxius de l’administració.

1. ANÀLISI COMPTABLE I PRESSUPOSTARI
Fer el seguiment econòmic i pressupostari de totes les activitats, mantenint-ne el control
comptable donant suport al sistema informàtic per complementar la informatització de les
actuacions econòmiques que deriven de les noves competències d’AQU Catalunya. Adaptar el
sistema comptable de l’antic consorci Agència a AQU Catalunya com a entitat de dret públic
que es regeix per règim privat i realitzar els passos necessaris per tal que la subdirecció
general de control financer del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya realitzi l’auditoria financera de l’any pressupostari 2003 d’AQU Catalunya.

2. ELABORACIÓ DE CONVENIS
Establir els convenis de col·laboració necessaris tant amb experts com amb institucions que
ajudin al desenvolupament de tots els projectes i programes a endegar per AQU Catalunya.

3. ASSESSORIA JURÍDICA
Els objectius en aquest àmbit són: elaborar els informes jurídics pertinents a fi de donar
resposta a les consultes que tant internament, des d’AQU Catalunya, com externament, els
usuaris dels serveis, es puguin plantejar; donar suport a l’aplicació de la nova normativa a les
activitats d’AQU Catalunya; i dur a terme les actuacions de suport a les comissions d’avaluació
del professorat lector i professorat col·laborador i d’avaluació re la recerca per tal de
fonamentar jurídicament les respostes als recursos plantejats als informes emesos en la
resolució de les diferents convocatòries.
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4. ARXIU
Durant el 2004 s’iniciaran els passos necessaris per tal d’incorporar l’arxiu d’AQU Catalunya a
la xarxa d’arxius de la Generalitat de Catalunya, per tal de facilitar el seu control i posterior
emmagatzematge.

Proposta de Modificació del Pla d’Activitats 2004 ⎢ 35

Suprimit: Iniciar

Pàgina 9: [1] Suprimit

AQU
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PROGRAMA DOBLES (reconeixement doble de titulacions):
Objectius:
Aquest programa pretén afavorir els reconeixements dobles de titulacions, promovent els
canvis en les titulacions d’ensenyaments superior (nivell master segons la Declaració de
Bolonya), tot subratllant els mecanismes d’avaluació de la qualitat amb la participació de les
agències de qualitat. Una segona fita del programa és reforçar la mobilitat tant d’estudiants com
de professorat de les titulacions participants que encara estan per determinar. Aquest programa
pilot s’aplicarà com a màxim a 3 titulacions.
Els objectius per a l’any 2004 són:
Desenvolupar una metodologia en el nou marc europeu, basada en la que es va emprar en
el projecte TEEP a nivell bachelor, que serveixi per avaluar titulacions de postgrau.
Avaluar els ensenyaments master que s’imparteixen a Catalunya i que tenen acords de
doble reconeixement amb universitats estrangeres, per tal d’afavorir la seva adaptació
al nou marc derivat del procés de convergència europea en l’educació superior.
Aquesta avaluació es realitzaria en paral·lel a la seva homologa estrangera la qual cosa
facilitaria l’intercanvi de bones pràctiques.
Aplicar les eines per al disseny de plans d’estudi a nous ensenyaments de nivell de
postgrau, tenint en compte els principis de la Declaració de Bolonya i demés marcs
normatius relatius al procés de creació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
Facilitar la mobilitat d’estudiants i professors durant la fase de disseny i avaluació dels
ensenyaments.

Desenvolupament:
Els criteris per a la participació en el programa (aprovats per la CAQ el dia 17 de febrer) van
encaminats a facilitar la participació d’aquelles candidatures que o bé tenen ja un master en
funcionament, o bé compten amb un programa d’intercanvi d’estudiants consolidat. Pel cas de
les enginyeries, donades les diferents postures sobre el nivell de master o postgrau, es proposa
esperar que el marc legal es concreti.
En aquest programa AQU Catalunya es va adreçar als vicerectors de qualitat amb la finalitat de
promoure la presentació de candidatures al programa. A partir de les propostes presentades
per les universitats, la CAQ ha acordat seleccionar en una primera etapa les candidatures
presentades per la UPF (Master en Ensenyament de l’Anglès amb la Nottingham University) i
per la UAB (Multiregional International Business Program amb la Strathclyde University).
A partir del segon semestre es farà una nova convocatòria que permeti a les universitats fer
propostes de noves candidatures.
Les activitats del programa, i pel cas dels masters que ja s’està impartint, consideren com a
punt de partida l’intercanvi d’estudiants, un cop superada aquesta etapa es procediria a
l’avaluació dels dos programes (el català i l’estranger) per part de membres de les dues

agències, i finalment s’emetria un informe que permetria adaptar el master al nou context
europeu.

Cas: Master en Ensenyament de l’Anglès (UPF)
Intercanvi d’estudiants
Avaluació
Informe resultats

2004

2005

Per aquells casos en que les titulacions encara no s’imparteixen, la primera fase estaria
dedicada al disseny del programa d’acord amb els requeriments del marc de convergència
europea. Posteriorment hi hauria la posada en funcionament del programa i en aquest marc es
produiria l’intercanvi d’estudiants. Finalment hi hauria una avaluació de la implementació del
programa

Cas: MBIP (UAB)
Disseny del pla d’estudis
Implementació pla d’estudis
Intercanvi d’estudiants*
Avaluació
Informe resultats

2004

2005

2006

