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DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
CONSELL DE GOVERN DE L’APROVACIÓ DE L’INFORME
D’AVALUACIÓ INTERNA D’AQU CATALUNYA D’ACORD
AMB ELS ESTÀNDARDS I CRITERIS PER A
L’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT A EUROPA
D’acord amb l’article 26 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya, l’Agència s’ha
de sotmetre periòdicament a una avaluació externa internacional d’acord amb els
estàndards i directrius internacionals per a l’assegurament de la qualitat.
Les agències per a la qualitat que vulguin ser reconegudes a nivell europeu, concretament
que vulguin ser membres de ple dret de l’European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA) i estar inscrites al European Quality Assurance Register for Higher
Education (EQAR), han de superar un cop cada cinc anys una avaluació externa internacional
de compliment dels Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area (ESG, 2015).
AQU Catalunya ha superat favorablement tres avaluacions externes internacionals de
compliment dels ESG coordinades per ENQA al 2007, 2012 i 2017 i l’avaluació següent està
fixada per al 2022.
D’acord amb el procés d’avaluació, AQU Catalunya ha d’elaborar un informe
d’autoavaluació que és un element essencial del procés d’avaluació externa, atès que és un
informe naturalesa analítica sobre el qual recau l’anàlisi del compliment dels ESG per part
del comitè d’avaluació externa.
Atès que no està prevista una altra reunió del Consell de Govern d’AQU Catalunya fins
passat el primer trimestre de l’any 2022 i atès que a finals d’any ha d’estar aprovat aquest
informe d’avaluació interna.

ACORD
El Consell de Govern d’AQU Catalunya, a proposta del director de l’Agència, delega a la
Comissió Permanent del Consell de Govern l’aprovació de l’Informe d’avaluació interna
d’AQU Catalunya d’acord amb els Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area (ESG, 2015) i la metodologia aplicable.
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