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RELACIÓ DE CONVENIS SIGNATS I REBUTS PER AQU 
CATALUNYA ENTRE ELS MESOS DE DESEMBRE DE 2018 A 
ABRIL DE 2019 

 

 

D’acord amb l’article 4.1.q) del Reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la 

Comissió Permanent del Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya correspon al Consell de Govern la ratificació dels convenis subscrits per l’Agència.  

Amb l’objectiu de mantenir informat al Consell de Govern dels convenis que AQU Catalunya ha 

signat i rebut, el Consell de Govern ratifica els convenis i acords signats corresponents al període 

de desembre de 2018 a abril de 2019, que són els següents: 

 

2018_SATEST18_0_URL_C  .  Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull, per a la realització de 

l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster ·  5/11/2018 

2018_SATEST18_UAO_AD  ·  Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Abat Oliba-CEU, per a la 

realització  de l’enquesta de satisfacció de graduats i graduades màster  ·  15-11-2018 

2018_SATEST18_0-UVic-UCC-CA  ·  Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya i els centres adscrits i federats, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de 

titulats i titulades de grau i màster al seu centre adscrit · 15/11/2018 

2018_SATEST18_0-UVic-UCC · Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, per 

a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre 

adscrit · 15/11/2018 

2018_SATEST18_0_UPF-CA-ELISAVA  · Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a 

la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i el centre adscrit, 

per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre 

adscrit · 15/11/2018 

2018_SATEST18_0_UPF-CA-ESIM  · Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i el centre adscrit, 

per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre 

adscrit · 15/11/2018 

2018_SATEST18_0_UPF-CA-IBEI  · Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i el centre adscrit , 

http://www.aqu.cat/doc/doc_67579531_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_11545383_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_36248031_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_88389477_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_25108111_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_51994834_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_21920858_1.pdf
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per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre 

adscrit · 15/11/2018 

2018_SATEST18_0_UPF-CA-ESCI  · Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i el centre adscrit, 

per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre 

adscrit · 15/11/2018 

2018_SATEST18_0_UPF-CA-BSM  ·  Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i el centre adscrit, 

per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre 

adscrit · 15/11/2018 

2018_ SATEST18_0_UPF-CA-TECNOCAMPUS  ·  Conveni Marc de col·laboració entre 

l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i 

la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de 

titulats i titulades de grau i màster als seus centres adscrits ·  15/11/2018 

2018_SATEST18_0_UdG-CA_C  ·  Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Girona i els centres adscrits, per 

a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als seus centres 

adscrits · 15/11/2018 

2018_SATEST18_0_UAB-CA_C · Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Girona i els centres adscrits, per 

a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als seus centres 

adscrits · 15/11/2018 

2018_ENSART18_I_EDU_AD  ·   Addenda tercera al conveni de col·laboració entre 

l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjantjant el Departament d'Ensenyament i 

l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per al desenvolupament de les 

activitats de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels plans d'estudis dels 

ensenyaments artístics superiors i per l'assessorament de l'assegurament de la qualitat d'aquests 

ensenyaments · 21/11/2018 

2018_SATEST18_0_URL-Blanquerna_C  ·  Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per 

a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull, per a la realització 

de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster a la Fundació Blanquerna · 

23/11/2018 

2019_TTRACK19_0_AD  ·  Addenda de modificació del conveni entre l'administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjantçant el departament Empresa i Coneixement, i les universitats 

públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat 

en el període 2016-2020, i de concreció de la capacitat de contractació 2017 i 2018 · 14/01/2019 

 

 

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_40812196_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_35689931_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_59900433_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_32816142_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_68756597_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_19412805_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_46091906_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_14782389_1.pdf


 

 

 
Convenis signats desembre 2018- abril 2019 │ 02/05/2019 

      3 

 

 

2019_INSLAB20_I_UPC_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu Consell Social 

per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi 

de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 15-01/2019 

2019_INSLAB20_I_URL_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull per a la realització i finançament  de 

l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2020 · 15-01/2019 

2019_INSLAB20_I_UdL_C ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida i el seu Consell Social per a 

l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi  de 

la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 ·  16-01/2019 

2019_WEBEUC19_1_UAB_AD  ·  Addenda 3-2019 al conveni de col·laboració entre l'Agència 

per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona 

per a la millora de l'eina de consulta d'indicadors i el portal d'orientació  ·  21/1/2019 

2019_INSLAB20_I_UIC_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya per a la realització i 

finançament de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2020 · 

05/02/2019 

2019_INSLAB20_I_UAB_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social 

per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi 

de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 27/02/2019 

2019_INSLAB20_I_INEFCUB_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (campus 

Barcelona) i la universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció 

dels graduats en el món laboral 2020 · 7/03/2019 

2019_INSLAB20_I_ESCAC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, la Fundación privada escola superior de cinema i audiovisuals 

de Catalunya i la universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la 

inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 7/03/2019 

2019_INSLAB20_I_SJD_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació privada campus docent Sant Joan de Déu i la 

universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats 

en el món laboral 2020 · 7/03/2019 

2019_INSLAB20_I_ESERP_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, la Fundación universitaria europea de Relaciones Públicas i 

http://www.aqu.cat/doc/doc_30509665_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_34410945_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_55698415_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_14645477_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_28114246_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_24514049_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_27760861_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_13980184_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_25378474_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_32397442_1.pdf
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la universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels 

graduats en el món laboral 2020 · 7/03/2019 

2019_INSLAB20_I_CETT_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT i la 

universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats 

en el món laboral 2020 · 7/03/2019 

2019_INSLAB20_I_OSTELEA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, el Centro superior de altos estudios internacionales, S.L. i la 

Universitat de Lleida per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en 

el món laboral 2020 · 14/03/2019 

2019_INSLAB20_I_INEFCLL_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (campus 

LLeida) i la universitat de Lleida per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels 

graduats en el món laboral 2020 · 3/04/2019 

2019_INSLAB20_I_UVic_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya per a 

la realització i finançament de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 

2020 · 3/04/2019 

2019_INSLAB20_I_AQUA_C  ·  Conveni específic de col·laboració entre el Govern d'Andorra, 

l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra i l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya per a la realització de l'estudi de la inserció laboral de les 

persones universitàries d'Andorra  4/04/2019 

2019_INSLAB20_I_EADA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya i la 

Fundació privada universitària escola d'alta direcció i administració (EADA) per a la realització i 

finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 11/04/2019 

 

 

  

http://www.aqu.cat/doc/doc_40118529_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_32890679_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_65251270_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_14332712_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_15320189_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_79851024_1.pdf

