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CONVOCATÒRIA PER SOL·LICITAR L’AVALUACIÓ DE LES 
DIMENSIONS ADDICIONALS EN L’ACREDITACIÓ DE LES 
TITULACIONS UNIVERSITÀRIES OFICIALS DE GRAU I MÀSTER 

 

 

La Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes, d’acord amb l’article 3.1.b) de la Llei 

15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i 

d’acord amb les atribucions del Consell de Govern d’AQU Catalunya de 30 de novembre de 2015, 

és competent per a l’avaluació, certificació, auditoria i acreditació de la qualitat de les universitats, 

de llurs centres de recerca i innovació i dels centres d’educació superior. 

AQU Catalunya ha aprovat el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació 

dels títols oficials (MVSMA) en el qual es vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat 

amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència 

en la seva gestió. 

Un dels processos del MVSMA és el de l’acreditació, que és la comprovació a partir d'una visita 

externa que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.  

Els estàndards d'avaluació, aprovats en la Guia per a l’acreditació de les titulacions universitàries 

oficials de grau i màster, es corresponen amb sis dimensions, relacionades amb els processos 

previs de verificació i seguiment, que són: la qualitat del programa formatiu, la pertinència de la 

informació pública, l'eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació, 

l'adequació del professorat al programa formatiu, l'eficàcia dels sistemes de suport a 

l'aprenentatge i la qualitat dels resultats del programa formatiu. 

Així mateix, el model d'avaluació proposa tres dimensions optatives addicionals, que són les 

següents: el desenvolupament i la inserció professionals, la interacció entre recerca i docència i 

la internacionalització.  

Les característiques i requisits del procediment d’avaluació es concreten en aquesta 

convocatòria, que s’ha de publicar al web de l’Agència. 

Per aquests motius, el president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes, resol 

publicar aquesta convocatòria amb els punts següents: 
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1. Objecte 

L’objecte d’aquesta convocatòria és concretar el procediment d’avaluació aprovat per AQU 

Catalunya i el finançament de part del seu cost per la universitat sol·licitant. 

 

2. Sol·licituds 

2.1 Les universitats catalanes podran sol·licitar l’avaluació de les dimensions addicionals de les 

titulacions universitàries oficials de grau i màster que hagin renovat l’acreditació. 

2.2 Les sol·licituds, disponibles en català i en castellà, s’han de presentar a AQU Catalunya, 

d’acord amb el model que consta al web d’AQU Catalunya (www.aqu.cat).  

2.3 Les sol·licituds s’han d’adreçar al president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de 

Programes. 

 

3. Documentació 

3.1 A les sol·licituds d’avaluació de les dimensions addicionals, cal que la institució d’educació 

superior asseguri l’accés a la documentació que requereixi la Guia per l’avaluació de les 

dimensions addicionals en l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster. 

3.2 A l’efecte de l’avaluació de les dimensions addicionals, l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya pot sol·licitar a les institucions interessades la documentació 

complementària i els aclariments que consideri oportuns. 

3.3 L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya demanarà a les institucions 

interessades que esmenin o completin la sol·licitud o la documentació quan no s’hagi presentat 

o quan sigui incompleta. En cas que la institució interessada no aporti la informació o la 

documentació sol·licitades en un termini de 10 dies des de la seva notificació, s’entendrà que 

desisteix de la seva sol·licitud. 

 

4. Convocatòria 

La convocatòria d’avaluació de les dimensions addicionals està oberta de manera permanent. 

 

5. Import de l’avaluació 

L’avaluació de cada dimensió addicional té un cost de 1.000 euros, que la universitat haurà de 

transferir a AQU Catalunya d’acord amb les indicacions del model de sol·licitud i del conveni que 

se signi. L’activitat es considera subjecta però exempta de l’IVA. 

 

 

 

http://www.aqu.cat/
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6. Terminis i informació 

L’informe d’avaluació de la dimensió o dimensions addicionals s’ha de notificar a la institució 

interessada en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. 

 

7. Òrgans competents per emetre la certificació 

7.1 La Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes desenvolupa la seva activitat mitjançant 

comissions específiques. En concret, correspon als Comitès d’Avaluació Externa l’emissió de 

l’informe de visita externa sobre les dimensions addicionals que s’hagin sotmès a valoració. 

Finalment, serà la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes qui emetrà l’informe final 

d’avaluació sobre la dimensió addicional, prenen com a principal evidència l’informe de visita 

externa. 

7.2 L’acord d’emissió de l’informe d’avaluació sobre la dimensió o dimensions addicionals emès 

per la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes no exhaureixen la via administrativa i 

poden ser objecte de recurs d’alçada davant de la Comissió d’Apel·lacions d’AQU Catalunya en 

el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació. La resolució que resolgui el 

recurs d’alçada exhaureix la via administrativa. 

 

8. Criteris i procediment d’avaluació de les dimensions addicionals 

Per a l’avaluació de les dimensions addicionals s’aplicarà la Guia per l’avaluació de les 

dimensions addicionals en l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster, 

la qual es pot consultar a la pàgina web de l’Agència (www.aqu.cat). 

 

9. Publicitat del resultat de les avaluacions 

D’acord amb el principi de publicitat i transparència establert en els Estàndards i directrius per a 

l’assegurament de la qualitat en l’Espai europeu d’educació superior (ESG), els resultats de les 

avaluacions de les dimensions addicionals es publicaran al web de l’Agència. 

 

10. Notificació dels informes d’avaluació de les dimensions addicionals 

10.1 L’informe d’avaluació de la dimensió o les dimensions addicionals es notificarà a través de 

qualsevol mitjà legal que permeti tenir constància de la seva recepció per part de la institució 

sol·licitant. 

10.2 La notificació es podrà practicar utilitzant mitjans telemàtics d’acord amb el que estableix la 

normativa aplicable, sempre que les persones interessades hagin assenyalat aquest mitjà com a 

preferent o n’hagin consentit expressament la utilització. 

 

 

http://www.aqu.cat/

