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1 PRESENTACIÓ 

Aquest document té com a objectiu donar a conèixer les activitats portades a terme a 

l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) entre el juliol de 2015 i el desembre 

de 2016.   

Durant aquest període s’ha tramitat la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de 

l’agència de qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra (AQUA), que planteja 

canvis estructurals en la línia d’assegurar la independència, transparència, professionalitat i 

reconeixement internacional de l’AQUA (vegeu l’apartat 7) 

Les activitats destacades durant aquest període són: 

 El desenvolupament, per primera vegada, de l’avaluació de titulacions de la 

Universitat d’Andorra (UdA) per renovar-ne l’acreditació. Aquest procés, en no 

tenir precedents a Andorra, ha anat acompanyat d’una reflexió conjunta entre els 

agents implicats amb la finalitat de crear un procés propi d’avaluació de la qualitat 

dels ensenyaments ajustat al context andorrà (vegeu l’apartat 2.1 i 3). 

 L’esforç per sistematitzar processos i establir criteris que permetin madurar i 

consolidar l’avaluació de l’ensenyament superior a Andorra (vegeu l’apartat 3) 

 La consolidació dels vincles de cooperació internacional existents (entre ewls 

quals destaquen l’ENQA i l’AQU Catalunya), i l’inici de noves col·laboracions amb 

agències i actors relacionats amb la gestió de la qualitat a l’EEES (entre les quasl 

destaquen les aliances amb l’Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 

Aragón, per la trajectòria compartida en temes del Pirineu, i la participació a les 

reunions de la Red Espanyola de Agencias de Calidad Universitaria –REACU- (vegeu 

l’apartat 6).   

 

Aquesta memòria d’activitats està organitzada en capítols segons les funcions de l’AQUA i 

que són: 

 Avaluació, certificació i acreditació de la qualitat dels ensenyaments conduents a 

l’obtenció dels títols oficials, dels processos dels centres d’ensenyament superior, del 

seu personal docent i de l’activitat de recerca 

 La definició de les directrius, dels criteris i dels indicadors per a l’avaluació de la 

qualitat de l’ensenyament superior en línia amb els estàndards europeus i 

internacionals. 
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 L’elaboració d’estudis per a la millora i la innovació dels models d’avaluació, de 

certificació i d’acreditació 

 L’assessorament de l’Administració educativa, dels centres d’ensenyament superior i 

d’altres institucions en matèria de qualitat en l’ensenyament superior. 

 L’establiment de vincles de cooperació i protocols de col·laboració amb altres 

agències i actors estrangers que tinguin atribuïdes funcions d’avaluació, d’acreditació 

i de certificació. 

També s’inclou un últim capítol d’organització i gestió de la mateixa agència, que fa 

referència tant a la qualitat interna com a la comunicació externa. 

2 AVALUACIÓ, CERTIFICACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA 

QUALITAT 

2.1 Qualitat dels ensenyaments 

L’avaluació externa de la qualitat dels ensenyaments està establerta en diversos moments, 

segons el Decret del 14-4-2010 pel qual s’aprova el reglament d’ordenació de les titulacions 

universitàries estatals1: 

 En l’establiment dels títols universitaris estatals es requereix una acreditació 

prèvia de l’AQUA. La vigència dels plans d’estudis serà de sis cursos acadèmics, si no 

s’estipula altrament en el decret d’establiment del títol. 

 Els plans d’estudis vigents s’hauran de sotmetre a un procediment d’avaluació 

periòdic o seguiment.  

 Les modificacions dels plans d’estudis hauran de ser avaluades i acreditades per 

l’AQUA. 

 Després de sis cursos des de l’aprovació del pla d’estudis cal un informe positiu de 

l’AQUA per renovar l’acreditació. L’AQUA proposarà el manteniment, la modificació 

o l’extinció del pla d’estudis com a pla conduent a un títol estatal. 

 

                                                

1 Publicat al BOPA núm. 23, del 21 d’abril del 2010. 



  -         doc_1-16-005 

Pàgina 5 de 17 

Durant el període juliol 2015 - desembre 2016 s’ha RENOVAT L’ACREDITACIÓ de cinc 

titulacions estatals de l’UdA i s’ha començat el procés per renovar-ne tres més durant el curs 

2016-2017 (vegeu Taula 1). 

Nom de la titulació Universitat 
sol·licitant 

Resolució de l’acreditació Data de l’acreditació 

Bàtxelor en ciències de l’educació UdA Renovació del pla d’estudis Abril de 2016 

Bàtxelor d’especialització en infermeria 
obstetricoginecològica 

UdA Renovació del pla d’estudis Abril de 2016 

Bàtxelor en humanitats (virtual) UdA Renovació del pla d’estudis Abril de 2016 

Bàtxelor en dret (virtual) UdA Renovació del pla d’estudis Abril de 2016 

Programa de doctorat UdA Renovació del pla d’estudis Abril de 2016 

Bàtxelor en administració d’empreses UdA En tràmit Prevista pe l’abril de 2017 

Bàtxelor en infermeria UdA En tràmit Prevista pe l’abril de 2017 

Bàtxelor en informàtica UdA En tràmit Prevista pe l’abril de 2017 

Taula 1: Renovació de l’acreditació de les titulacions tramitades 

 

Per portar a terme l’avaluació i l’acreditació d’aquestes titulacions s’ha signat dos convenis 

de col·laboració amb agències de qualitat veïnes, tal com estableix l’article 16 de la Llei 

9/2016, del 28 de juny, de creació l’AQUA2: 

- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) 

- Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) 

Ambdós agències són membres de ple dret de l’European Association for Quality Assurance 

in Higher Education (ENQA) i tenen una àmplia experiència en els processos d’avaluació de la 

qualitat que se succeeixen al llarg de la vida de les titulacions.  

Aquests convenis han permès: 

 Que l’AQU Catalunya i l’ACPUA actuïn com a assessors externs en l’avaluació de 

les titulacions aplicant-ne els marcs i protocols oficials. 

 Anar més enllà de l’avaluació de les titulacions concretes, i assessorar el procés de 

gestió de la qualitat de l’ensenyament superior a Andorra, amb la idea final de 

                                                

2 Publicada al BOPA núm.42 del 20 de juliol del 2016. 



  -         doc_1-16-005 

Pàgina 6 de 17 

construir i concretar un model propi ajustat a les dimensions i peculiaritats del país 

(vegeu l’apartat 3).   

 

D’altra banda, s’ha portat a terme L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA DE LA 

UNIVERSITAT OBERTA LA SALLE (UOLS) de manera conjunta amb el Dep. 

d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi, i a petició del MEES. 

 

2.2 Qualitat del personal docent 

L’article 39, El personal docent, de la Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de 

l’ensenyament superior3, estableix la titulació mínima exigida per poder exercir la docència 

universitària. Aquest article també estableix que la Universitat pot contractar professionals 

que, sense complir els requisits establerts en l’apartat anterior, gaudeixin d’acreditada 

experiència en l’àmbit laboral corresponent. Aquesta contractació, però, requereix una 

avaluació prèvia per part de l’AQUA i l’emissió d’una acreditació. 

Durant el període d’aquesta memòria s’han tramitat 18 acreditacions de personal docent, de 

les quals 10 han estat a l’UdA i 8 a la UOLS (vegeu Gràfic 1). Totes han estat favorables, 

exceptuant-ne una que ja reunia el nivell d’estudis necessari i no requeria acreditació. 

0

1

2

3

4

5

UdA 5 2 3 0

UOLS 0 0 4 4

agost '15 gener '16 juliol '16 octubre '16

 

Gràfic 1: Acreditacions de personal docent 

                                                

3 Publicada al BOPA núm. 54 del 16 de juliol del 2008. 
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En la gran majoria dels casos, per fer l’avaluació de l’experiència laboral ha calgut sol·licitar 

informació addicional, ja sigui informació sobre les característiques de la tasca docent que 

hauria d’impartir, ja sigui aclariments del currículum de la persona interessada. 

Amb l’objectiu de sistematitzar aquest procediment s’ha redactat el protocol: PROCÉS 

D’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT (vegeu l’apartat 3). 

 

2.3 Qualitat de la recerca 

L’avaluació de la recerca portada a terme durant aquest període fa referència principalment a 

la participació de l’AQUA en els PROCESSOS DE SELECCIÓ DELS AJUTS DE RECERCA que 

atorga el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. L’AQUA hi participa com a avaluador 

extern, amb la funció explícita d’acreditar que es compleixen els criteris de selecció fixats en 

les bases de cada convocatòria i se segueixen els principis d’objectivitat i neutralitat en el 

procés d’avaluació de les candidatures.  

Durant el període d’aquesta memòria s’han acreditat nou convocatòries, totes favorables 

(vegeu Taula 2). 

Nom de la convocatòria Resolució de 
l’acreditació 

Data de la tramitació 

Nous ajuts de tercer cicle per a estudiants que volen prosseguir o 
iniciar la seva formació en recerca durant el curs 2015-2016 

Favorable Octubre de 2015 

Ajuts de renovació per a estudiants de tercer cicle que volen seguir la 
seva formació en recerca durant el curs 2015-2016 

Favorable Octubre de 2015 

Projectes de recerca de temàtica andorrana, any 2015 Favorable Octubre de 2015 

Ajuts per a la mobilitat d’investigadors, any 2015 Favorable Desembre de 2015 

Convocatòria complementària andorrana als ajuts europeus 
POCTEFA, any 2015 

Favorable Juliol de 2016 

Nous ajuts de tercer cicle per a estudiants que volen iniciar o 
continuar la seva formació en recerca, curs 2016-2017 

Favorable Setembre de 2016 

Ajuts de renovació per a estudiants de tercer cicle, curs 2016-2017 Favorable Setembre de 2016 

Ajuts per a la mobilitat d’investigadors, any 2016 Favorable Novembre de 2016 

Ajuts a projectes de recerca i transferència de temàtica andorrana, 
any 2016 

Favorable Pendent 

Taula 2: Acreditacions de processos de selecció dels ajuts de recerca del Ministeri d’Educació 

i Ensenyament Superior  
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D’altra altra banda, l’AQUA ha avaluat L’EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA per a dos 

convocatòries de provisió d’una plaça en un lloc de treball del Centre d’Estudis de la Neu i la 

Muntanya d’Andorra (CENMA) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) (vegeu Taula 3). 

Nom de la convocatòria Data de la tramitació 

Convocatòria per a la provisió d’una plaça en el lloc de treball de cap d’unitat de medi biòtic del Centre 

d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) 

Abril del 2016 

Convocatòria per a la provisió d’una plaça en el lloc de treball de cap d’unitat de medi físic del Centre 

d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). 

Octubre del 2016 

Taula 3: Avaluació de l’experiència investigadora per a convocatòries de provisió de llocs de 

treball relacionats amb la recerca  

3 DIRECTRIUS, CRITERIS I INDICADORS 

Durant el període d’aquesta memòria s’ha fet un esforç per sistematitzar protocols i criteris 

d’avaluació.  

 

Pel que fa l’avaluació del personal docent, s’ha redactat el document Procés d’avaluació 

de l’experiència laboral del personal docent, que té com a objectiu establir el protocol perquè 

les universitats puguin tramitar l’acreditació en cas que el docent no tingui la titulació 

mínima exigida en la Llei 12/2008. Aquest document s’ha fet arribar a les Universitats del 

país i en breu estarà disponible a la pàgina web de l’AQUA. 

 

Pel que fa a l’avaluació dels ensenyaments, aprofitant l’assessorament d’AQU per avaluar 

les titulacions de l’UdA (vegeu l’apartat 2.1 i l’apartat 6), s’està treballant en la construcció i 

concreció d’un model propi per avaluar els ensenyaments, ajustat a les dimensions i 

peculiaritats del sistema d’educació superior d’Andorra. Aquesta tasca s’ha portat a terme de 

manera conjunta i coordinada amb els agents implicats.  

Per a fer-ho, el curs 2016-2017 s’ha constituït el Grup de treball sobre el procés d’avaluació 

de titulacions a Andorra, format per membres de: l’UdA, la UOLS, el MEES i l’AQUA (que 

n’assumeix el lideratge i la secretaria). Els objectius del grup de treball són: 

 Reflexionar i intercanviar opinions sobre la gestió de la qualitat de les titulacions a 

Andorra 

 Ser la plataforma per a la construcció conjunta i el foment de la cultura de la qualitat 
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 Orientar la construcció d’un sistema propi de gestió de la qualitat de les titulacions a 

Andorra 

El funcionament del grup de treball s’ha articulat amb sessions temàtiques que focalitzen 

aspectes clau de l’avaluació. Moltes d’aquestes sessions s’acompanyen de conferències 

externes a càrrec d’un expert reconegut en el tema. L’expert ofereix una conferència oberta 

al públic en general i tot seguit assisteix a la reunió el grup de treball on es porta a terme un 

debat i una reflexió aplicats al context andorrà. 

Les sessions i conferències fetes se sintetitzen a la Taula 4. 

Data  Continguts de la reunió  Conferència externa 

14-10-2016 Punt de partida 

- Constitució del grup de treball 

- Valoració del procés d’avaluació 
portat a terme el 2015-2016 

 - 

17-11-2016 Per què i per a què avaluar?  

- Què esperem de l’avaluació de 
qualitat? 

- La cultura de qualitat 

“Small is beautiful”. Cultura y garantía de la calidad en 
sistemas universitarios pequeños: la experiencia de 
Aragón. A càrrec del Dr. Antonio Serrano, director de 
l’Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón 

15-12-2016 Des d’on avaluar? 

- L’articulació entre l’avaluació 
interna i externa de la qualitat 

- Models d’avaluació a Europa 

¿Cómo concebir sistemas de calidad con impacto en la 
calidad de la educación superior? La experiencia europea. 
A càrrec del Dr. Javier Paricio Royo, professor de la 
Universidad de Zaragoza i expert en qualitat a 
l’ensenyament superior 

Taula 4: Sessions del Grup de treball sobre el procés d’avaluació de titulacions a Andorra 

fetes el 2016. 

4 ESTUDIS PER A LA MILLORA I LA INNOVACIÓ 

El 13 de maig de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra, 

l’AQUA i l’AQU per dur a terme l’estudi de la inserció dels graduats universitaris en el 

món laboral de la UdA (CODI: 2016_INSLAB16_I_ AQUA_C).  

Aquest conveni té per objectiu elaborar l’estudi de la inserció laboral dels titulats 

universitaris de l’UdA del curs 2012-2013, que s’enquestaran durant el primer trimestre de 

2017, tot coincidint amb l’estudi de la inserció laboral dels graduats del sistema universitari 

de Catalunya que porta a terme l’AQU. L’estudi aportarà indicadors en relació amb 

l’ocupació, la qualitat de l’ocupació i la valoració de la formació rebuda per part dels 

graduats, de gran interès per a les universitats, per a l’Administració i per a la societat. 

El desenvolupament d’aquest conveni comprèn els terminis següents: 

- Durant el 2016: preparació per al treball de camp. Adaptació del fitxer de la base de 

dades, i recopilació de les dades necessàries per començar el treball de camp. 



  -         doc_1-16-005 

Pàgina 10 de 17 

- Primer trimestre de l’any 2017: treball de camp. 

- Entre l’any 2017-2018: presentació dels resultats. 

5 ASSESSORAMENTS 

L’AQUA participa en les reunions del COMITÈ TÈCNIC DE VALORACIÓ DE L’EXERCICI DE 

LES PROFESSIONS TITULADES que se celebren cada 15 dies.  

 

D’altra banda, l’AQUA també ha proporcionat assessoraments al MEES relacionats amb els 

processos de selecció dels AJUTS DESTINATS A LA RECERCA. Aquests assessoraments 

tenen com a objectiu la millora dels processos de selecció, des de la redacció de les bases de 

les convocatòries fins a la resolució dels ajuts i el retorn als participants, sota els principis de 

rigor, transparència i neutralitat. En concret, s’ha assessorat en les convocatòries següents:   

 Nous ajuts de tercer cicle per a estudiants que volen iniciar o continuar la seva 

formació en recerca, anys 2015 i 2016. 

 Ajuts de renovació per a estudiants de tercer cicle, anys 2015 i 2016. 

 Projectes de recerca de temàtica andorrana, anys 2015 i 2016. 

 Ajuts per a la mobilitat d’investigadors, anys 2015 i 2016. 

 Convocatòria complementària andorrana als ajuts europeus POCTEFA, any 2015. 

 

L’AQUA va participar en la 2a TROBADA D’INVESTIGADORS D’ANDORRA, celebrada a 

Sant Julià de Lòria el 23 de desembre del 2015, moderant la taula rodona titulada Sistemes 

de recerca. 

 

Entre altres activitats d’assessorament, destaca també l’aportació d’informació relacionada 

amb la revocació de l’oficialitat del màster d’odontologia de la Universitat de les Valls; la 

resolució de consultes relacionades amb l’educació superior dins i fora d’Andorra, i la 

participació en la modificació de la Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de 

l’ensenyament superior. 
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6 VINCLES INTERNACIONALS 

L’AQUA ha consolidat els vincles internacionals que mantenia amb agències de qualitat a 

nivell europeu, i ha iniciat noves col·laboracions. 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 

 AQUA manté l’afiliació4 a l’European Association for Quality Asssurance in 

Higher Education des de 2012. Aquesta afiliació permet estar al dia dels 

principals avenços en matèria de qualitat a l’EEES, rebre les publicacions i 

participar en els esdeveniments que organitza. 

 

Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior de Catalunya (AQU) 

 S’ha consolidat la relació amb l’AQU. En concret, els vincles amb 

l’AQU s’han centrat en l’assessorament per a l’avaluació de la 

qualitat dels ensenyaments i en l’estudi de la inserció laboral 

dels estudiants. 

Com a resultat, s’han signat els CONVENIS següents: 

 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i 

Ajuts a l’Estudi del Govern d’Andorra i l’AQU Catalunya per a l’avaluació de 

titulacions de la Universitat d’Andorra (CODI: COL/AND_AVAL_TIT/2015). Vegeu 

l’apartat 2.1, Qualitat dels ensenyaments. 

 Conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra, l’AQUA i l’AQU per fer l’estudi de 

la inserció dels graduats universitaris de l’UdA en el món laboral (CODI: 

2016_INSLAB16_I_ AQUA_C). Vegeu l’apartat 4, Estudis per a la millora i la 

innovació. 

D’altra banda, l’AQUA ha tingut l’oportunitat de participar com a observadora en les visites 

externes del Comitè D’AVALUACIÓ DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I 

CIÈNCIES HUMANES DE LA UNIVERSITAT DE VIC, el dia 26 d’octubre del 2016. 

 

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) 

                                                

4 http://www.enqa.eu/index.php/enqa-agencies/affiliates/ 
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 Aprofitant les bones relacions de veïnatge entre Andorra i 

Aragó, vehiculades, entre d’altres, a través de la Comunitat de 

Treball dels Pirineus, l’AQUA ha iniciat una estreta col·laboració 

amb l’ACPUA. 
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Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) 

 

L’AQUA manté contacte permanent amb la Red Española de 

Agencias de Calidad Universitaria, i ha pogut participar com a 

agent convidat en les reunions següents:  

- 2-11-2015 a Bilbao, organitzada per la Unibasq (Agencia de Calidad del Sistema 

Universitario Vasco).  

- 25-11-2016 a Alacant, organitzada per l’AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i 

Prospectiva) 

 

University of Gibraltar 

 AQUA va mantenir una reunió de treball amb el Dr. Darren Fa, 

responsable de qualitat de la University of Gibraltar, per 

intercanviar punts de vista en relació amb l’avaluació de la 

qualitat en territoris petits. Estava previst que hi assistís també la 

Dra. Daniela Tilbury, vicerectora de la Universitat de Gibraltar, i la 

Dra. Rosa Maria Mariño, responsable de la Gestió de la qualitat i 

de la docència a l’UdA; que van excusar la seva absència per 

motius personals. La reunió va tenir lloc el 30 de juliol a la seu de 

la Universitat de Gibraltar. 

 

 

6.1 Assistència i participació en seminaris, workshops i 

congressos 

L’AQUA ha participat com a assistent en els actes següents: 

 ENQA workshop on QA and E-learning seminar, que va tenir lloc a Barcelona el 10 i 

l’11 de desembre. 

 Workshop The ESG as a promoters of change in the European Higher Education Area 

– A workshop for quality practioners, que va tenir lloc a Lisboa el 6 i el 7 de juny de 

2016 
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 The IMPALA International Conference: Impact Evaluation of Quality Management in 

Higher Education – A Contribution to Sustainable Quality Development of the 

Knowledge Society, que va tenir lloc el 16 i el 17 de juny a Barcelona. 

 

7 GESTIÓ INTERNA 

Durant aquest període, s’ha redactat i aprovat la LLEI 9/2016, DEL 28 DE JUNY, DE 

CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’ANDORRA 

(AQUA), aprovada pel Consell General en la sessió del dia 28 de juny del 2016 i publicada al 

BOPA núm. 42, del 20 de juliol del 2016. 

Aquesta Llei permet a l’AQUA adequar-se als estàndards de l’Espai Europeu d’Ensenyament 

Superior i continuar treballant per garantir la qualitat de l’ensenyament superior que es 

desenvolupa a Andorra. En concret, la Llei planteja canvis respecte del Reglament pel qual es 

regula la creació i el funcionament de l’AQUA, en la línia d’assegurar-ne la independència, la 

transparència, la professionalitat i el reconeixement internacional, i, en aquest sentit, 

l’adequació a l’esperit de la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior, del 12 de juny del 

2008. En concret, amb aquesta Llei l’AQUA manté els objectius principals que tenia 

encomanats en la Llei 12/2008, d’ordenació de l’ensenyament superior, però en modifica 

l’estructura i passa a ser una institució de dret públic. També canvia substancialment la 

composició del Comitè Director i el fa més plural amb la inclusió de representants del Consell 

General, del sector privat i dels estudiants. La presidència d’aquest Comitè l’assumeix el 

president de la Comissió Legislativa del Consell General responsable de l’ensenyament 

superior. El Consell General nomena el director de l’AQUA a proposta del ministre 

responsable de l’ensenyament superior. Aquest nomenament necessita una majoria 

qualificada de les dos terceres parts del Consell General. L’AQUA passa a dependre 

econòmicament del pressupost que li assigni el Consell General i se sotmet al control 

financer del Tribunal de Comptes. 

 

7.1 Recursos humans 

L’AQUA disposa d’una directora amb una dedicació no exclusiva de 24h/setmana com a únic 

personal. Marta Fonolleda Riberaygua va ser nomenada directora al juliol de 2016, segons el 
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Decret de l’1-7-20155. Després de l’aprovació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de 

l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) va ser renomenada pel 

Consell General, en la sessió del dia 20 d’octubre del 2016.  

 

7.2 Transparència i comunicació 

Durant aquest període s’ha desenvolupat un SISTEMA D’ORGANITZACIÓ DOCUMENTAL 

DE L’AQUA. Aquest sistema consta de la creació d’un registre d’expedients i documents de 

l’AQUA segons àmbits d’organització definits d’acord amb les seves funcions. També inclou 

de la creació d’un segell propi de registre d’entrades i sortides de documents oficials i la 

sistematització del procés. Aquesta tasca s’ha desenvolupat segons un assessorament de la 

Unitat de Gestió Documental de l’Àrea d’Arxius i Gestió Documental del Govern d'Andorra. 

 

L’AQUA ha començat a dissenyar una PÀGINA WEB (www.aqua.ad) que permeti, per una 

banda, donar a conèixer els processos de gestió externa de la qualitat, i per l’altra, els 

informes públics resultants de les avaluacions portades a terme. Es preveu que la web pugui 

estar operativa a principis del 2017. 

 

AQUA també té presència a la xarxa social TWITTER @AQUA_Andorra  

                                                

5 Publicat al BOPA núm. 51, del 8 de juliol del 2016 

http://www.aqua.ad/
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8 ACRÒNIMS 

ACPUA  Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón  

AQU  Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior de Catalunya 

AQUA  Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 

CENMA  Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya 

ECA  European Consortium of Accreditation  

EEES  Espai Europeu d’Educació Superior   

ENQA  European Association for Quality Assurance in Higher Education  

EURASHE  European Association of Institutions in Higherr Education  

ESG  Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher 

Education Area  

IEA  Institut d’Estudis Andorrans 

MEES  Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior 

QA  Quality Assurance  –assegurament de la Qualitat-  

QAA  Quality Assurance Agency for Higher Education   

UdA  Universitat d’Andorra 

Unibasq  Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco  

UOLS  Universitat Oberta la Salle 
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