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LES DIMENSIONS A AVALUAR
Política i Estratègia

Informació pública
La institució informa de manera adequada tots els
grups d’interès sobre les característiques del
programa i sobre els processos de gestió que en
garanteixen la qualitat.

Recursos d’aprenentatge i de
suport a l’alumnat
La institució disposa de serveis d’orientació i recursos
adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat.
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Implantació del SIGQ i
resultats acadèmics
El centre té implantats processos per a la
recopilació d’informació per a l’anàlisi i millora
de les seves activitats formatives. Els resultats
dels programes formatius són adequats tant
pel que fa als assoliments dels resultats de
l’aprenentatge, als indicadors de rendiment
acadèmic, de satisfacció i inserció laboral.

La institució té una estratègia i polítiques adoptades formalment, amb la
participació dels grups d’interès, per reforçar i desenvolupar la qualitat i la
rellevància dels programes formatius de manera continuada.

Disseny, aprovació i desplegament dels
programes formatius
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El centre té implantats processos per al disseny i aprovació dels
seus programes que tenen com a resultats plans d’estudis que
responen adequadament a la temàtica i objectius formatius de
les titulacions; els resultats de l’aprenentatge es corresponen amb
el nivell de qualificació d’aquestes titulacions d’acord amb el
MCQ; i el seu desplegament temporal, assignació d’ECTS a les
matèries i assignació docent són els pertinents i adequats.
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Aprenentatge, ensenyament i avaluació
centrats en l’estudiant
El centre garanteix que les titulacions s’imparteixen d’una manera que anima
l’alumnat a adoptar un paper actiu en el procés d’aprenentatge, i que
l’avaluació dels estudiants reflecteix aquest enfocament.
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Admissió, progressió, reconeixement i
certificació de l’alumnat
El centre té implantats procediments per a l’admissió de
l’alumnat justos, fiables, equitatius i públics. Els procediments
implantats permeten certificar de manera fidedigna la
progressió i assoliment dels resultats de l’aprenentatge i,
alhora, permeten reconèixer resultats de l’aprenentatge
assolits prèviament.

El personal docent
La institució assegura que el seu professorat és suficient,
competent i adequat i aplica els processos sostenibles, justos i
transparents per a la seva contractació i desenvolupament
personal i professional.
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ESTRUCTURA DE LA GUIA
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ELS ASPECTES QUE S’AVALUARAN
 Per a cada subdimensió
s’especifiquen els aspectes que
s’avaluaran i els criteris.
 S’orienten les universitats en com
demostrar l’assoliment dels
estàndards.
 AQU Catalunya voldrà comprovar que...
 S’avaluarà, es comprovarà, s’espera que...
 El centre haurà de demostrar que...
 [...] la taxa d’èxit en els processos del Marc
VSMA i el nombre d’informes previs
emesos són indicadors clau per
comprovar-ne l’eficàcia.
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EVIDÈNCIES
 Cada evidència està codificada
 Codi: E+nombre

 Una mateixa evidència es pot
repetir en diverses subdimensions
 E31. Guies docents de les matèries
– Dimensions 1.5, 2.1, 2.3, 5.1 i 5.2

 Es distingeix entre evidències
rellevants i complementàries
 Es proposen 76 evidències
diferents
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INDICADORS
 Segueixen un esquema de
codificació similar al de les
evidències:
 Codi: I + nombre

 Cada indicador pot ser necessari
en diverses subdimensions
 Formen part del catàleg
d’indicadors de l’EUC
 Es proposen 66 indicadors
diferents
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TAULES RESUM
 Permeten veure a
simple vista en
quines
subdimensions es
pot aportar cada
evidència i indicador
 Rellevants i
addicionals
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CONSIDERACIONS SOBRE EVIÈNCIES I INDICADORS
 Són orientatius, no obligatoris ni imprescindibles
 Generats pel SIGQ o altres processos del centre i la
universitat
 No s’han de generar expressament per a l’AIC
 Han de permetre evidenciar l’assoliment dels
estàndards
 Preferentment de domini públic
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Moltes gràcies!

El copyright d’aquesta presentació (en format paper i electrònic) pertany a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Qualsevol reproducció,
distribució, transformació o presentació, total o parcial, del seu contingut requereix l’autorització expressa i per escrit d’AQU Catalunya, i la referència a AQU
13
Catalunya com a font d’informació.

