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Barcelona, 24 de novembre de 2017

D una part, el doctor Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
SiÍt,e,T^,^'?íyer,sit^^ de catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per 1'Ácord
GOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant-en noml
representado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que li confereix 1'article 11.5.g
dels^Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 315/2016, de 8 de novembre (DOGO num'
7244, de 10 de novembre de 2016).

Per 1'altra, el doctor Jaume Casáis Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, que actúa en
1'exercici de les funcions que té atribuides per 1'article 20 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats i 1'article 79 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de
Catalunya i 1'article 52 deis Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats Deí- 1'Ácoi-d
GOV/203/2010,de9denovembre. .---.-,

EXPOSEN

Que d-acord amb 1'article 137 de la Lle¡ 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, la
promoció i la garantía de la qualitat de les universitats catalanes correspon a les mateixes
unlversitatsial departament competent en materia d'universitats. Aixl mateix, 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es el principal instrument per a la promoció i
l,',aYaluaci°.,':l?, la.,.qualitat univsrsitár¡a En aquest sentit, correspon a AQU 'Catalunya
1'observacio, 1'análisi i el debat sobre les tendéncies i el desenvolupament en í'ámtHt de
I educado superior; i 1'elaboració d'informació estadística i d'indicadors sobre 1'aducacíó
superior i la recerca de les universitats, per tal de facilitar 1'análisi de llur situado i evolució.
segons 1'article 3.1.i i fc de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat dei
Sistema Universitari de Catalunya.

Que uns deis instruments centráis de 1'estratégia de millora continua de les universitats son els
processos de seguiment i acreditado de titulacions. Aquests processos preñen com a
referencia, entre altres aspectes, indicadors de resultáis académics i altres dades quantitatives
i qualitatives (com ara la satisfacció deis grups d'interés i la inserció laboral de titulats i
titulades) per analitzar la titulació i plantejar propostes enfocades a la seva millora.

Que per tal de disposar d'instruments harmonitzats a nivel] del Sistema Universitari Cátala
(SUC); que facilitin la recollida homogénia de dades, 1'análisi comparativa i sistemática de la
satisfácelo deis agents ¡mplicats; i permetin disposar d'indicadors claus comparables del
conjunt de titulacions de grau i, en un futur próxim, de máster i doctoral, AQU Catalunya i les
universltats catalanes van signar 1'any 2013 un Conveni de col-laboració per constituir un Grup
de treball encarregat de dissenyar, en una primera fase, 1'enquesta de satisfácelo de graduáis i
graduados.

Que en el marcdel Conveni esmentat es va dur a terme una prova pilot, tot aplicant 1'instrument
dissenyat peí Grup de treball. Un cop realitzades les análisis de flabilitat i validesa i
incorporades les millares requerides, 1'enquesta va ser aprovada, 1'any 2015, per la Comissió
d'Ayaluaciú de la Qualitat (CAQ) d'AQU Catalunya, actual Comissió d;Avaluació Institucional-i
de Programes (CAIP).

Que el Grup de treball abans esmentat es va constituir 1'any 2014 en el Comité d'enquestes, en
qué hi son representados les universitats del SUC, tot esdevenint, en coordinado amb AQU



Catalunya, el comité responsable peí que fa al disseny i realització de les enquestes orientades
a la millora de la qualitat de les titulacions. Aquest Comité d'enquestes está presidit peí
coordinador de 1'Area d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya o la persona en qui delegui.
Que en el marc del treball conjunt entre AQU Catalunya i les Universitats del SUC per tal de
disposar d'instruments i mecanismes que permetin la recollida harmonitzada de dades
relacionades amb la satisfácelo deis grups d'interés i la millora de la qualitat de les titulacions
que s'¡mparteixen, AQU Catalunya es va posar a disposició de les universitats que ho
consideressin oportú centralitzar el llan?ament, via plataforma online, de les enquestes de
satisfácelo de graduáis i graduades de les titulacions del SUC.

Que 1'any 2015 AQU Catalunya va desenvolupar aquesta tasca de forma pilot amb la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya valorant positivament 1'experiéncia
realitzada.

Q"e AQU Catalunya, el 2016 es va tomar a posar a disposició de les universitats que ho
sol-licitessin per realitzar aquesta funció, prenent com a poblaciú de referencia els estudiants
que hagin finalitzat els seus estudis de grau durant el curs 2015-2016. La Universitat Pompeu
Fabra, d'ara endavant, Universitat, va sol-licitar participar en aquesta modalitat i es va signar un
Conveni de col-laboració el 14 de novembre de 2016 referent a la realització de 1'enquesta de
satisfácelo deis graduáis i graduades. Aquest conveni tenia un any de vigencia.

Que l'any 2017, després de les tasques realitzades peí Grup de treball especific per a
1'elaboraciú de 1'enquesta de satisfacció de recents tituláis i titulades de máster. la CAIP la va
aprovar en la sessió de 3 de juliol de 2017. La Universitat ha manifestat el seu interés en
participar de nou en la realització de les enquestes de satisfácelo que inclouran tant els tituláis i
titulades de grau com de máster.

Es per aixó, que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objecte

Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya i la Universitat per
a la realització per part d'AQU Catalunya del treball de camp de 1'enquesta de satisfácelo deis
tituláis i titulados de grau i máster de la Universitat.

Segon. Compromisos de les parts

Per a 1'assoliment de 1'objecte anterior, les parts acorden les següents responsabilitats:

Correspon a la Universitat lliurar a AQU Catalunya les dades que, segons 1'estructura
aprovada peí Comité d'enquestes, ha de proveir la universitat, juntament amb els
correus electrónics deis estudiants que han finalitzat els seus estudis el curs 2016-
2017. El lliurament s'ha de fer efectiu durant el mes de novembre de 2017.

Correspon AQU Catalunya adaptar la plataforma informática per realitzar el llan^ament
centralitzat de 1'enquesta de satisfacció de graduats i graduados i la de titulats i
titulados recents en másters aprovades.

Correspon a la Universitat emprendre les accions ¡nformatives que consideri oportunes
per tal de motivar la participado deis estudiante i promoure un alt nivell de resposta.
Correspon a AQU Catalunya realitzar el treball de camp de les enquestes, durant els
mesos de desembre de 201 7 i gener de 201 8.

Correspon a AQU Catalunya coordinar el Comité d'enquestes, dur a terme les activitats
relativos a 1'explotació de dades, trametre anualment els resultats a les Universitats i fer
difusió deis indicadors aprovats peí Comité d'enquestes a través del Portal d'indicadors
docents per al desenvolupament i análisi de les titulacions (WINDDAT), en cas que



siguin estadísticament significatius. Aquest aspecte es independent de 1'explotaciú i
difusió de les própies dades que la mateixa Universitat decideixi realitzar.

Correspon a AQU Catalunya informar a la Universitat sobre el desenvolupament del
treball de camp, així com deis resultáis de participado i trametre-li dins la primera
quinzena de febrer la base de dades complimentada amb els resultats del treball de
camp.

Tercer. Us, difusió i integració deis resultats.

3'informará al Comité d'enquestes sobre l'ús, difusió i publicitat addicionals com, per exemple,
1'explotaciú de les dades anonimitzades, la possibilitat de realitzar estudis conjunts amb les
Universitats o la cesstó de les dades a grups de recerca, entre d'altres.

Quart. Calendan

Les parts acorden aplicar el calendan següent acordat en totes les fases del projecte, tot
prenent com a població de referencia els tituláis ¡ titulades de grau i máster que hagin finalitzat
els estudis el curs 2016-2017.

El calendari es concreta en les següents fases:

Lliurament de la base de dades, segons 1'estructura establerta peí Comité d'enquestes,
per part de la Universitat a AQU Catalunya durant el mes de novembre de 2017.

Entre el desembre de 2017 i el gener de 2018: llan?ament de 1'enquesta per part d'AQU
Catalunya i recordatoris pertinents (treball de camp).

Febrer 2018: lliurament de la base de dades emplenada amb els resultáis del treball de
camp.

Cinqué. Seguiment del conven! per part del Comité d'enquestes

El Comité d'enquestes es reunirá periódicament, almenys un cop 1'any, per vetllar peí
compliment de les obligacions d'ambdues parts i establir les instruccions que consideri
oportunes.

Sisé. Tractament de les dades de carácter personal

En 1'execució deis acords d'aquest Conveni s'aplicará la normativa vigent en materia de
protecció de dades de carácter personal. Així mateix, se signará el contráete d'encarregat del
tractament corresponent.

^v

Seté. Vigencia

Aquest conveni té una vigencia de dos anys.

Vuité. Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) permutuacorddelesparts.

b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni.



I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per duplicat
en el lloc i en la data esmentats a 1'encapcalament.

Per 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya

Per la Universitat Pompeu Fabra

Presiden!


