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AQU Catalunya, inclosa al Registre Europeu per a 
l’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior 
L’ingrés al registre, després d’una avaluació externa internacional que ha reconegut el 

compliment dels estàndards europeus per part de l’agència, obre noves possibilitats per 

al conjunt del sistema universitari de Catalunya en el context europeu. 

Promogut pels ministres europeus d’educació superior a Bergen 2005 i confirmat a Londres 

2007, el Registre Europeu per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior (EQAR) 

llistarà les agències de qualitat considerades solvents, dignes de confiança i amb una bona 

credibilitat que operen a l’Espai europeu d’educació superior (EEES).  

El registre està fundat per les associacions europees que agrupen universitats i institucions 

d’educació superior, estudiants i agències de garantia de la qualitat —l’ENQA (Associació 

Europea d’Agències d’Assegurament de la Qualitat), l’EUA (Associació Europea d’Universitats), 

l’ESU (Associació Europea d’Estudiants) i l’EURASHE— i té per objectiu la promoció del 

desenvolupament de l’EEES mitjançant l’increment del grau de transparència en la garantia de 

la qualitat. 

Trajectòria consolidada 

AQU Catalunya és la primera agència de qualitat universitària creada a l’Estat espanyol i soci 

fundador de l’ENQA l’any 2000. L’avalen onze anys d’experiència i tradició en el disseny de 

metodologies d’avaluació i gestió d’avaluacions, principalment en l’àmbit de les titulacions. La 

seva inclusió a l’EQAR, basada en una avaluació externa internacional realitzada al 2007, que 

n’ha certificat el compliment dels estàndards europeus, reforça la solvència i credibilitat de 

l’activitat de l’agència per a la garantia i la millora de la qualitat de l’educació superior a 

Catalunya.  

Transparència i reconeixement 

El registre permetrà a estudiants i ocupadors de tot Europa saber quines institucions d’educació 

superior i programes d’estudis s’han sotmès a una avaluació externa de qualitat per part d’una 

agència independent i quins n’han estat els resultats. Així mateix, promourà la mobilitat 

acadèmica dins l’EEES i consolidarà els processos de reconeixement mutu dels resultats de les 

avaluacions de qualitat entre totes les agències que en formin part. 

El president d’AQU Catalunya, Joaquim Prats, ha destacat que l’ingrés  de l’agència a l’EQAR 

és “un honor i una nova responsabilitat, fruit d’un treball intens que s’ha desenvolupat durant 

els últims tres anys”, i que significa “un pas més en la consolidació d’AQU Catalunya i ens situa 

entre les principals agències de qualitat europees”.  

AQU Catalunya, l'ANECA i l'NVAO (Països Baixos i Flandes) són les tres primeres agències en 

formar part del registre europeu d’assegurament de la qualitat, al qual, fins al moment, estan en 

fase d’adhesió 18 agències més. 



 

 

S’inicia la cooperació europea en 
matèria de qualitat 

1999  Bolonya 

Conferències de ministres europeus competents en 
educació superior  

2001  Praga 

2003  Berlín 

2005  Bergen 

2007  Londres 

Es promou la cooperació de les 
agències de qualitat i les institucions 
d’educació superior 

S’estableix el grup E4 format per 
associacions universitats, estudiants i 
agències (ENQA, EUA, ESU, 
EURASHE) 

S’acorda que les institucions 
d’educació superior són les primeres 
responsables de la garantia de 
qualitat 

S’encarrega a l’E4 l’elaboració dels 
Estàndards i directrius europeus  

S’impulsa la constitució d’un registre 
d’agències de qualitat que operen a 
Europa 

Es confirma la creació del Registre 
Europeu d’Assegurament de la 
Qualitat (EQAR)  



 

 

 

 

S’inicia la cooperació europea 
en matèria de qualitat 

S’impulsa la creació del Registre europeu 
d’assegurament de la qualitat 

1999 
Bolonya 

2001 
Praga 

2003 
Berlín 

2005 
Bergen

2007 
Londres

Conferències de ministres d’educació superior

Es promou la cooperació de les agències de 
qualitat i les institucions d’educació superior 

S’estableix el grup E4 format 
per associacions 
d’universitats, estudiants i 
agències (ENQA, EUA, ESU, 
EURASHE) 

S’encarrega a l’E4 l’elaboració dels Estàndards 
i directrius europeus  

S’acorda que les institucions d’educació superior són 
les primeres responsables de la garantia de qualitat 


