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1. Introducció
El Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) juntament amb l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i la Universitat de Barcelona (UB), tots

tres implicats amb la formació dels representants estudiantils, organitzen un curs per a
estudiants del sistema universitari català en garantia de Qualitat.
L'EEES reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària
i preveu la seva participació en l'organització i els continguts educatius de les
universitats i en les activitats d'altres institucions d'educació superior (1).
El Comunicat de Berlín, el Comunicat de Bergen i el Comunicat de Lovaina recullen
explícitament la necessitat de promoure la total participació dels estudiants; la LUC i la
LOU inclouen articles en aquest sentit; i, finalment, els Estàndards i directrius per a
l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior requereixen la
implicació dels estudiants en universitats i agències, així com la seva participació en
els processos d'avaluació de la qualitat d'aquestes institucions (2).
L’Estatuto del Estudiante Universitario (3) suposa un pas endavant en el reconeixement
de la participació dels estudiants en les universitats, i les recomanacions de la European
Associations for Quality Assurance in Higuer Education (ENQA) dona una major
responsabilitat als estudiants en temes de qualitat, implicant-los en els òrgans de govern
de les agencies i en els processos de garantia de la qualitat.
AQU Catalunya (2), juntament amb les universitats del sistema català, ha format a més
de 300 estudiants (entre 2005 i 2012) en cursos de formació d’estudiants com
avaluadors de la qualitat universitària que posteriorment han participat en els processos
d’avaluació i millora en la seva universitat i/o en comitès d’avaluació externs.

Informa’t i participa!
La inscripció és GRATUÏTA
1.

CEUCAT. Breu anàlisi de la participació dels estudiants en la presa de decisions a Europa. Disponible en: http://www.ceucat.cat/publicacions/informes-

2.

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català. Implicació dels estudiants en la qualitat de la Universitat. Disponible a:
http://www.aqu.cat/estudiants/implicacio.html#a2
Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. Disponible a:

i-estudis/documents/breu-analisi-de-la-participacio-dels-estudiants-en-la-presa-de-decisions-a-europa/view

3.

http://www.ceucat.cat/publicacions/normatives-que-afecten-lestudiantat/arxius/estatal/estatutodelestudiante2010.pdf/view
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2. Objectius del curs
Un cop analitzada la participació dels estudiants en la garantia de qualitat de les Universitats, es
plantegen dos objectius principals que donen lloc a la realització del curs:
a) D’una banda, dotar als representants estudiantils d’eines i formació per a que puguin
participar en els processos de Garantia de Qualitat interns de les Universitats del
Sistema Universitari Català amb garanties.
b) D’altra banda, formar representants en processos de Garantia de Qualitat externs
perquè puguin participar en els processos d’avaluació externs mitjançant l’AQU
Catalunya.

3. Competències
Els estudiants que realitzen el curs han d’adquirir les següents competències:
-

Ser capaç de realitzar valoracions argumentades en garantia de qualitat i dels
estàndards europeus.
Ser capaç d’emetre judicis raonats sobre el paper dels estudiants en Qualitat.
Ser capaç de participar en un procés d’avaluació i millora de la Qualitat de la Universitat.
Ser capaç d’interpretar els protocols, guies d’avaluació externa de les agències i
evidències relacionats amb els processos.
Ser capaç de comunicar-se correctament amb tots els agents que intervenen en els
processos de garantia de la Qualitat.

4. A qui s’adreça el curs
A continuació s’indiquen els requisits d’accés al curs:
1. Estar matriculat en alguna de les universitats del sistema universitari català.
2. Ser representant estudiantil (es valorarà experiència)
Els interessats hauran de complimentar el formulari d’inscripció en el que hi figuraran
les seves dades personals, així com informació de la seva experiència en representació i
un carta de motivació (150 paraules).
Link: https://docs.google.com/a/ceucat.cat/forms/d/1_LLwHbnY0Re5wTZnwUJIYt_b1f02scVqPbixQiXQAQ/viewform
Es tindrà en compte aquesta informació i l’ordre de recepció de les inscripcions fins a
esgotar les 40 places disponibles (15 de les quals estaran reservades per a la UB).
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5. Programa
DISSABTE, 22 de novembre de 2014
Sala Gabriel Oliver (Edifici Josep Carner). Universitat de Barcelona
9:00h Acreditació dels assistents, recollida de material i presentacions
9:30h Contextualització de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), els nous estàndards de Qualitat i
Programes d’avaluació de la Qualitat a Catalunya
Sr. Marti Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
10:30h La participació dels estudiants en el Marc per a la Verificació, Seguiment i Acreditació (MVSA)
Sr. ____, estudiant de la Universitat _____ i avaluador _______
Sra. ______, estudiant de la Universitat _____ i avaluador _______
Sra. ______, estudiant de la Universitat _____ i avaluador _______
11:30h Descans (30’)
12:00h Taula rodona: El paper dels diferents agents que participen en la Garantia de Qualitat
Sr. Gaspar Rosselló, Vicerector de Política Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona
Sr. Josep Grifoll, Tècnic de l’Àrea d’Avaluació de la Qualitat de l’AQU Catalunya i Vicepresident
de l’Associació Europea d’Agències de Qualitat (ENQA)
Sr. Ernest Pons, Director de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona
Sr. ___________, estudiant avaluador i participant de la European Students Union (ESU)
14:00h Finalització de la primera sessió del curs

DISSABTE, 29 de novembre de 2014
Sala Gabriel Oliver (Edifici Josep Carner). Universitat de Barcelona
9:00h Presentació dels protocols i guies d’avaluació de la Qualitat a Catalunya
Sra. Gemma Espigares, estudiant de la Universitat de Lleida, membre de la Comissió específica
de Ciències de la Salut d’AQU, avaluadora dels programes de Verificació, Seguiment, Acreditació,
AUDIT i del Manual d’Avaluació Docent del Professorat (MADP).
10:00h Taller 1. El procés de Verificació de les titulacions: Accés i admissió d’estudiants i els Indicadors
Sr. ____, estudiant de la Universitat _____ i avaluador _______
11:00h Descans (15’)
11:15h Taller 2. El procés de Seguiment de les titulacions: Informes de seguiment i Informació Pública
Sra. Gemma Espigares, estudiant de la Universitat de Lleida, membre de la Comissió específica
de Ciències de la Salut d’AQU.
12:15h Descans (15’)
12:30h Taller 3. El procés d’Acreditació de les titulacions: Deliberació d’un comitè d’Avaluació (Simulació)
Sr. Albert Basart, tècnic de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
secretari de la comissió d’Humanitat i Ciències Socials, i responsable de la Comissió d’Estudiants
14:00h Finalització de la segons sessió del curs
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6. Professorat
Donat que a Catalunya disposem d’una bossa d’estudiants formats i amb experiència en
l’avaluació de la Qualitat es prioritza que siguin aquests els qui imparteixin alguns dels tallers i
les sessions de formació.
També es compta amb personal de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU), Vicerector responsable de la Qualitat, personal de les oficines tècniques de
Qualitat i estudiants que han participat en l’àmbit internacional.

7. Inscripcions
Per participar al curs cal formalitzar la inscripció Gratuïta a través de l’enllaç:
https://docs.google.com/a/ceucat.cat/forms/d/1_LLwHbnY0Re5wTZnwUJIYt_b1f02scVqPbixQiXQAQ/viewform
El període d’inscripcions serà de l’11 al 18 de novembre, fins a esgotar les places.
El CEUCAT NO es fa càrrec de les despeses de manutenció i/o transport. Les universitats, a
través dels seus vicerectorats o consells d’estudiants, poden oferir beques per cobrir els costos
de desplaçament i manutenció durant les jornades. Informa’t a la teva universitat!

8. Finançament
Els tres organitzadors faran possible la jornada aportant el finançament i recursos necessaris:
-

-

AQU Catalunya: desplaçament dels Ponents que vinguin de fora de Barcelona i personal
directiu i tècnic de l’Agència.
Universitat de Barcelona: cessió dels espais per a la realització del curs, així com del
personal de serveis necessaris per al correcte desenvolupament del curs. Refrigeri per
als assistents els dos dies del curs.
CEUCAT: gestió administrativa del curs i material per als assistents.

9. Certificat i Resultats del Curs
Si vols rebre un certificat d'assistència i aprofitament del curs, cal que participis com a mínim
al 80% de les activitats i entreguis les activitats de treball autònom .
Un cop finalitzat el curs rebràs el certificat al teu correu electrònic.
Entre el professorat que imparteix el curs es demanarà una valoració dels estudiants per tal que
els millors puguin passar a formar part de la base de dades d’AQU Catalunya i participar en els
processos d’avaluació extern (Previ consentiment informat de l’estudiant).
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10. Ubicació i com arribar-hi
Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 585
08007 Barcelona
Edifici Josep Carner (Plaça Universitat)
Sala Gabriel Oliver

http://stel.ub.edu/filologiacatalana/contacte
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