
Conveni entre 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
i la Universitat Politécnica de Catalunya d'avaluació de les dimensions
addicionals en 1'acreditació de les titulacions universitáries oficiáis de grau i
máster

CODI:2016 DIMADIOO I UPO CO

Barcelona, 21 de novembre de 2016

D'una part, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la
Qualitat del, Sistema Universitari de Catalunya, ^en endavant AQU Catalunya,
nomenat per 1'Acord GOV/87/20T3, de 18 de juny, que actúa en exercici de les
funcions que té atribuides per 1'article 6 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de
1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i 1'article 11.5.g) deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 315/2016, de 8 de novembre, (DOGC
núm. 7244, de 10 de novembre de 2016).

Per 1'altra, el senyor Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politécnica de
Catalunya, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribufdes 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 67 deis Estatuts de la
Universitat Politécnica de Catalunya, aprovats per 1'Acord GOV/43/2012, de 29 de
maig.

Les parts esmentades es reconeixen la competencia i capacitat necessária per
formalitzar aquest conven] i,

EXPOSEN

Que d'acord amb 1'article 3.1.c) de la Llei 15/2015, del 21 dejuliol, de 1'Agéncia per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU Catalunya)
correspon a 1'agéncia 1'avaluació, la certificado, el seguiment i I'acreditado, d'acord
amt) estándards académics i saciáis internacionals, deis ensenyaments conduents a
1'obtenció de títols oficiáis i propis que imparteixen les universitats i altres centres
d'educació superior.

Que AQU Catalunya ha aprovat el Marc per a la verificado, el seguiment, la
modificado i 1'acreditació deis titols oficiáis (MVSMA) en el qual es vinculen aquests
processos d'avaluació de la qualitat amb 1'objectiu d'establir uns lligams coherents
entre tots ells i de promoure una major eficiencia en la seva gestió.

Que un deis processos del MVSMA es el de 1'acreditació, que es la comprovació a
partir d'una visita externa que la titulado s'está desenvolupant tal com estava
planificada a la verificació.

Que els estándares d'avaluació, aprovats en la Guia per a 1'acreditació de les
titulacions universitáhes oficiáis de grau i máster, es corresponen amb sis



dimensions, relacionades amb els processos previs de verificado i seguiment, que
son: la qualitat del programa formatiu, la pertinencia de la informado pública,
1'eficácia del sistema de garantía interna de la qualitat de la titulado, 1'adequació del
professorat al programa formatiu, 1'eficácia deis sistemes de suport a 1'aprenentatge i
la qualitat deis resultats del programa fonnatiu.

Que el model d'avaluació propasa tres dimensions optatives addicionals, que son les
següents: el desenvolupament i la inserció professionals, la interacció entre recerca i
docencia i la internacionalització.

Que per a sol-licitar 1'avaluació de les dimensions addicionals esmentades es
necessari concretar el procés en un conveni, ja que aquestes avaluacions han
d'estar programades amb suficient antelació i, tal com va acordar el Consell de
Direcció d'AQU Catalunya, actual Consell de Govern, les avaluacions de les
dimensions es concretaran mitjanyant conveni amb un cost de 1.000 euros per cada
dimensió addicional avaluada a cada títol. L'activitat es considera subjecta pero
exempta de 1'IVA.

Que 1'article 3.1.p) de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, preveu que AQU Catalunya
realitzará les tasques que, en 1'ámbit de les seves funcions, li siguin encarregades
per les universitats.

Es per aixó que les parts,

ACORDEN:

PRIMER.- Objecte

Aquest conveni té per objecte establir el marc de col-laboració entre les parts
signants per tal de concretar el procés d'avaluadó de les dimensions optatives
addicionals al procés d'acred¡tació de les titulacions universitáries de grau i máster,
en el marc de Guia per 1'avaluació de les dimensions addicionals en 1'acreditació de
tes titulacions universitáries oficiáis de grau i máster.

El marc de col-laboració inclou la programado d'avaluacions de les dimensions
addicionals, 1'aplicació del procediment d'avaluació aprovat per AQU Catalunya i el
finan^ament de part del seu cost per part de la universitat sol-licitant.

SEGON.- Característiques básiques del procediment de 1'avaluació de les
dimensions addicionals

L'avaluació de les dimensions addicionals en el marc de 1'acreditació de les

titulacions universitáries oficiáis de grau i máster té les característiques i fases
següents:

1. Comunicado de la universitat a AQU Catalunya de les titulacions que optaran a
les avaluacions de les dimensions addicionals en el marc de la convocatoria.



2. La universitat sol-licitará 1'avaluació de les dimensions addicionals de la titulació o
titulacions que consideri procedent d'acord amb el que estabteixi la convocatoria
publicada al web d'AQU Catalunya.

3. La universitat realitzará el pagament de 1.000 euros per cadascuna de les
dimensions addicionals que sol-liciti ser avaluada. L'activitat es considera subjecte
pero exempta de 1'IVA. AQU Catalunya facturará les avaluacions un cop la
universitat presenti la corresponent sol'licitud.

4. La Comissió dAvaluació Institucional i de Programes portará a terme 1'avaluació
d'acord amb el establert en la Guia per 1'avaluació de les dimensions addicionals en
I'acreditado de les titulacions universitáries oficiáis de grau i máster.

5. Llnforme d'avaluació emés per la Comissió d'Avaluació Institucional i de
Programes pot ser objecte de recurs d'algada davant de la Comissió d'Apel'lacions
d'acord amb el que estableixi la convocatoria que es publiqui a la página web d'AQU
Catalunya.

TERCER.- Publicitat del resulta! de les avaluacions

D'acord amb el principi de publicitat i transparencia establert en els Estándards i
directrius per a 1'assegurament de la qualitat en 1'Espai europeu d'educació superior
(ESG), els resultáis de tes avaluacions de tes dimensions addicionals es publicaran
al web de 1'Agéncia.

QUART.- Comissió de seguiment

Es constitueix la Comissió de seguiment d'aquest conveni que es el marc de (robada
de les parts representados, -amb funcions de seguiment efectiu del grau de
compliment deis objectius i compromisos adquirits.

La Comissió de seguiment estará integrada per un máxim de dos representants de
cada part signant del conven! i .será presidida peí director d'AQU Catalunya o la
persona en qui delegui.

El Comité de seguiment vetlla per la correcta execució del conveni, ha de resoldre
els dubtes que susciti la seva aplicado i adoptar les mesures oportunes en cas de
resolució anticipada, especialment, sobre les actuacions en curs.

CINQUÉ.-Vigencia

La vigencia del conveni es de quatre anys, que pot ser expressament prorrogat per
les parts com a máxim per quatre anys mes.

SISE.- Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:



a) permutuacorddelesparts.
b) per qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts en signen
dues copies i a un sol efecte, en el lloc i en la data esmentats a l'encap?alament.

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

Per part de la Universitat Politécnica de
Catalunya

Jos&t)
Presiden!

Moreso Mateo


