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AQU Catalunya: creació i objectiu 

CREACIÓ: 

El 1996 la Generalitat de Catalunya i les universitats 
públiques catalanes creen el Consorci Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya. 

El 2003, la Llei d’Universitats de Catalunya la transforma en 
una agència. 

El 2015, la Llei 15/2015 transforma definitivament l’agència 
en l’actual. 

 

OBJECTIU: 

L'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en 
l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament 
superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i 
serveis).  

 

És la primera  
agència de qualitat 
que es crea a l’estat  

AQU Catalunya actua 
com el principal 
instrument per a la 
promoció i l’avaluació 
de la qualitat al sistema 
universitari català 



 Les institucions d’educació superior són el 
principal agent responsable de la qualitat 
dels ensenyaments i del seu assegurament. 

 La transparència i la utilització d’experts 
externs totalment independents són 
fonamentals en els processos de garantia de 
la qualitat. 

 La garantia de la qualitat enfocada en la 
rendició de comptes és plenament 
compatible amb la garantia de qualitat amb 
finalitats de millora. 

 Les institucions han de ser capaces de 
demostrar la seva qualitat tant en l’àmbit 
nacional com internacional. 
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Estàndards europeus: principis bàsics 
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Reconeixement internacional de les agències de 
qualitat 

Per aconseguir el reconeixement internacional, les agències europees han de ser 
membres de ple dret de la xarxa europea d’agències (ENQA) i han d’estar inscrites al 
registre europeu d’agències de qualitat (EQAR). Per adquirir-ho, les agències han de 
superar cada 5 anys una avaluació externa basada en els Estàndards i directrius per a 
l’assegurament de la qualitat (ESG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fet d’estar inscrites a EQAR permet que altres països puguin reconèixer els resultats de 
les avaluacions externes de titulacions i institucions realitzades per les agències, la qual 
cosa facilita la mobilitat i la cooperació acadèmica. 
 
 



Les agències de qualitat a Europa 

 

A Europa operen unes 60 agències, de 
les quals estan reconegudes: 

 

 

 

 

A Espanya hi ha 11 agències de qualitat 
(1 estatal i 10 autonòmiques), 7 d’elles 
reconegudes internacionalment. 
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AQU ha format part del Board d’ENQA, i en l’actualitat forma part del Board d’EQAR. 

http://www.enqa.eu/
http://www.eqar.eu/index.php?id=31
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Reconeixement internacional de les agències de 
qualitat 

AQU Catalunya és membre de la 
INQAAHE des de l’any 1998 .Des 

del 2013 assumeix el Secretariat  i 
forma part del “Board of Directors”  

 

INQAAHE és la xarxa d’agències mundials, que engloba prop de 300 agències o 
entitats d’avaluació de l’educació superior 

Aquesta organització té els seus propis estàndards i directrius 
d’assegurament de la qualitat (GGP), dissenyats perquè qualsevol 

agència mundial els pugui aplicar 
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AQU Catalunya: Eixos estratègics 

I. Qualitat institucional 
II. Qualitat del professorat 
III.Generació de coneixement 
IV.Internacionalització 
V. Direcció estratègica i comunicació 
VI.Organització interna 



Acreditació 

Planificació 

Desenvolu-
pament 

Seguiment 

Millora 

Planificació 

Desenvolu-
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Seguiment 

Millora 
Planificació 

Desenvolu-
pament 

Seguiment 

Millora 

Planificació 

Desenvolu-
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Seguiment 

Millora 
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Verificació 
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I. Qualitat institucional 
Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-Acreditació 
(VSMA) 
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AQU Catalunya: Eixos estratègics 

I. Qualitat institucional 
II. Qualitat del professorat 
III.Generació de coneixement 
IV.Internacionalització 
V. Direcció estratègica i comunicació 
VI.Organització interna 
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• Acreditació de professorat:   

• Tenure-track lector   

• Professor agregat  

• Catedràtic 

 
• Avaluació de mèrits: 

• Docència 
• Recerca 
• Gestió 

 
• Avaluació de la recerca dels departaments 

II. Qualitat del Professorat: Prèvia a la 
contractació i mèrits (recerca, docència i gestió) 
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AQU Catalunya: Eixos estratègics 

I. Qualitat institucional 
II. Qualitat del professorat 
III.Generació de coneixement 
IV.Internacionalització 
V. Direcció estratègica i comunicació 
VI.Organització interna 
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III. Generació de coneixement 

 
Inserció laboral:  

 Enquestes d’inserció laboral a la població 
graduada universitària 

 Enquesta als ocupadors 
 
Estudis sistema universitari català 

 Enquestes de satisfacció dels estudiants 
 Elaboració d’estudis sobre el sistema 

universitari català i divulgació a través de 
publicacions específiques 

 
Indicadors 

• Winddat: Indicadors docents pel 
seguiment i acreditació de titulacions 
 

Tallers i jornades 
 Realització de tallers i jornades de reflexió 

i difusió de coneixement 
 

http://www.aqu.cat/doc/doc_49699642_1.pdf


Què fan les agències al món?  

 Acreditació de programes 

 

 

 

 

 

 

 Acreditació institucional 

Què no fan les agències al món? 
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Què fan i què no les agències al mòn? 

 Acreditació de persones 

 Suport a l’acreditació 

 

 Inserció laboral / 
Ocupadors 

 

 Avaluació Recerca 
departaments 

 Acreditacions addicionals 



 

 

2. De quines evidències disposa el SUC?  
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Evidències en educació 

 
 
“Education policies and systems in all OECD 
countries are coming under increasing pressure 
to show greater accountability and effectiveness.  
 
However, the information readily available for 
policy-making is often unsuitable, either because 
the rigorous research required for policy needs 
has not been conducted, or because the 
research that is available is contradictory and 
does not suggest a single course of action.” 
 
 
 
 
OCDE (2007), Evidence in education 
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Evidències del SUC per a la millora 

Universitat 1 
Dades 

Universitat 2 
Dades 

Universitat X 
Dades 

UNEIX 

AQU 
Catalunya 

 
•Acreditació 
• Inserció 
• Satisfacció  
•Ocupadors 

Evidències per 
a la millora de 
les universitats 
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Durant els estudis 
universitaris 

Abans d’entrar a la 
universitat 

En acabar els 
estudis universitaris 

Dades anuals d’accés i 
matrícula 

Dades enquesta triennal 
d’inserció laboral als 
titulats (a partir any 2000) 

Dades enquesta triennal 
d’inserció laboral 
ocupadors, (a partir 2015) 

Dades anuals de 
desenvolupament, 
rendiment, 
abandonament, etc. 

Dades anuals titulats 
(IDESCAT) 

Informació sobre els processos de verificació, modificació, seguiment, 
acreditació, certificació de SGIQ, manuals d’avaluació docent, avaluació del 

professorat 

Informes 
sectorials i 
de sistema 

Dades enquesta satisfacció 
als graduats, (a partir 
2015)  

Evidències del SUC per a la millora 
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Evidències del SUC segons grups d’interès 

 

 

Govern de les 
universitats 

Responsables 
acadèmics 

Professorat / PAS 

Estudiants 

Govern de Catalunya 
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Govern de les 
universitats 

Responsables acadèmics 

Professorat / PAS (?) 

Estudiants 

Evidències del SUC segons grups d’interès 
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EUC: Estudis universitaris de Catalunya 

http://estudis.aqu.cat 
 

http://estudis.aqu.cat/
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Govern de les 
universitats 

Responsables acadèmics 

Professorat / PAS  

Estudiants 

Jornades sectorials: 
Infermeria, medicina 

+ 

Evidències del SUC segons grups d’interès 
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Govern de les 
universitats 

Responsables 
acadèmics 

Professorat / PAS  

Estudiants 

Jornades sectorials: 
infermeria, medicina 

+ 

+ 

Informes sectorials i transversals 

Evidències del SUC segons grups d’interès 
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WINDDAT: Web d’indicadors del SUC 

http://winddat.aqu.cat 
 

http://estudis.aqu.cat/
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EUC informes: Informes dels estudis del SUC 

http://estudis.aqu.cat/informes 
 

http://estudis.aqu.cat/informes
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Govern de les 
universitats 

Responsables 
acadèmics 

Professorat / PAS  

Estudiants 

Jornades sectorials: 
infermeria, medicina 

+ 

+ 

Informes de sistema 

+ 

Informes sectorials i transversals 

Evidències del SUC segons grups d’interès 



Planificació de 
l’estudi 

Desplegament de 
l’estudi 

Anàlisi de les 
evidències 

Accions de millora 
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Utilització de les evidències 

Les evidències haurien d’estar integrades en el 
sistema de garantia interna de la qualitat de les 
titulacions: 

Titulats Estudiants 
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Reflexions 



Evidències Anàlisi Acció 
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Reflexions 



Evidències Anàlisi Acció 
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Reflexions 

“Reaching for the best 
may become the enemy of the good…” 

Dr. Øystein Lund, NOKUT (Finlàndia), 5/5/2017  



Evidències Anàlisi Acció 
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Reflexions 

“Les coses simples tenen infinites lectures, 
                                                           imagina’t les complexes”  

 
Chema Madoz, Fotògraf, Diari Ara,  10/5/2017 



Evidències Anàlisi Acció 
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Reflexions 

“La bonne prévision n’est pas celle qui se réalise...  
                        mais celle qui conduit à l’action” 

 
Dr. Michel Godet, Càtedra de Prospectiva estratègica,  27/4/2017 
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