Sr. / Sra.

Benvolguda / Benvolgut,
L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal
instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. AQU
Catalunya té com a 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).
AQU Catalunya és membre fundador i de ple dret de l'European Association for Quality
Assurance in Higher Education (ENQA), i ha estat una de les tres primeres agències a ser
inclosa en l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).
AQU Catalunya, d'acord amb els estàndards habituals de referència, incorpora en els seus
processos d'avaluació experts externs, persones de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o
professionals, tenint en compte criteris d'independència, objectivitat i absència de conflicte
d'interessos, que són seleccionades del nostre banc d'avaluadors. Periòdicament es duen a
terme accions de captació de persones interessades a formar part d’aquesta base de dades,
per tal de mantenir-la actualitzada. Existeix un canal directe, a través de la web d’AQU, que
permet que els professionals interessats en formar part de projectes d’avaluació d’AQU puguin
fer arribar les seves candidatures, emplenant el model de currículum normalitzat, acceptantne les condicions i enviant-lo a l'adreça de correu electrònic infor@aqucatalunya.org.
(http://www.aqu.cat/aqu_catalunya/experts.html)

El projecte que properament l’Agència engegarà és la verificació dels títols oficials de les
universitats catalanes, d’acord amb el Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, que es va publicar al BOE en data 3 de juliol. AQU Catalunya ha
elaborat el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels títols
oficials (MVSMA), que va ser aprovat pel seu Consell de Direcció el passat dia 2 de juliol. Amb
aquest document, l’Agència pretén vincular d’una manera lògica els quatre processos

d’avaluació —verificació, seguiment, modificació i acreditació— que el marc legal fixa per a les
titulacions oficials. Així doncs, aquest marc estableix l’escenari d’actuació d’AQU Catalunya i de
les universitats catalanes durant els propers anys.
Camí de la concreció d’aquests processos, estem treballant en l’estructura que la gestió del
procés avaluatiu haurà de seguir. Creiem que, per tal de mantenir la coherència amb el
document marc i fer-lo més efectiu, una mateixa comissió ha de ser la responsable dels
processos des de l’inici a l’acreditació final. En aquest sentit, volem demanar a totes les
persones que s’impliquin en el procés d’avaluació un compromís a llarg termini
(aproximadament d’uns 4 anys), amb una retribució fixa anual. Cal que tingueu en compte
que, més enllà de les comissions que contempla el Marc, necessitarem professionals de
diferents àmbits que assessorin externament alguns expedients. Així, us agrairíem que ens
indiquéssiu si esteu interessats a col·laborar amb AQU Catalunya i ens envieu el CV
complimentat a l’adreça qualitat@aqucatalunya.org.
Finalment, i si esteu interessats ,us tornarem a contactar a principis de tardor, tan aviat
tinguem ben perfilada l’estructura del procés d’avaluació per concretar millor la vostra
possible col·laboració amb AQU Catalunya.
Ben cordialment,

Josep Manel Torres
Coordinador de l’àrea d’Avaluació de la Qualitat

Barcelona, 6 de setembre de 2010

