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AUIP 

Creada el 1990

• 182 institucions associades
• Seu a Salamanca (Universidad de Salamanca)
• Trobades de caire acadèmic
• Àmbit: Postgrau, doctorat i tangencialment formació continua
• 2 executives i una assamblea general l’any

Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado www.auip.org
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AUIP 

Utilitat
• Trobades de caire acadèmic
• Presenten diferents plans d’acció en els que 

participen les universitats
- Qualitat (avaluació de cursos de postgrau)
- Foment (seminaris, xarxes d’investigadors…)
- Informació i documentació (comunicació)
- Gestió i desenvolupament institucional (beques, 
visibilitat corporativa)
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AUIP 
• Programa 1: Calidad de la Formación Avanzada.

Su propósito es contribuir a elevar la calidad académica de la oferta de Postgrado y Doctorado en todas las 
instituciones asociadas al sistema, fomentando las autoevaluaciones y facilitando la realización de evaluaciones 
externas periódicas. Asimismo se trata de contribuir al reconocimiento internacional de la oferta iberoamericana 
de posgrados y doctorados a través de los Premios AUIP a la Calidad.

• Programa 2: Fomento de los Estudios de Postgrado y Doctorado.
Apunta al desarrollo de los mencionados programas incidiendo en la mejora y capacitación del profesorado, 
facilitando la movilidad internacional mediante programas de becas y proporcionando asistencia técnica a los 
directores y gestores de los programas a través de la organización de Seminarios y Reuniones Técnicas.
También se atiende especialmente la puesta en marcha de Programas de Doctorados Cooperativos 
Iberoamericanos, así como el apoyo a la creación de Redes internacionales de Investigación

• Programa 3: Información y Documentación.

Este programa pretende mantener actualizada la base de información del sistema, crear nuevas bases de datos 
especializadas, impulsar la comunicación informática y apoyar el desarrollo académico de los Postgrados a través 
de publicaciones generadas por iniciativa de la Red o concertadas con sus Instituciones Asociadas.

• Programa 4: Gestión y Desarrollo Institucional. 
Contribuir al desarrollo y a la proyección institucional del Sistema AUIP mediante iniciativas que permitan: 
facilitar la gestión ejecutiva, consolidar el sistema, promover la imagen de la AUIP y difundir sus acciones 
programáticas. 
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AUIP 

Beneficis

• Beques de mobilitat de la pròpia associació

• Beques de diverses institucions atorgades a través 
de l’associació (d’universitats i administracions 
públiques)

• Premis a la qualitat dels cursos

• Tallers i missions tècniques pels associats

• Informe anual al rector dels beneficis
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AUIP 

Participació de la UB

• Afiliació el 2004

• Direcció regional amb seu a la UB des de 2005

• Membre de la comissió executiva des de 2005

• Vicepresidència des de 2007

• Impartició de tallers, conferències i participació en 
l’actualització de la guia d’avaluació de cursos de 
postgrau
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RECLA 

Red de Formación Continua de América 
Latina y Europa

• Creada el 1994
• 57 associats
• Seu a Bogotá (Universidad Javeriana)
• Àmbit: Formació Continua
• 1 reunió general y 1 regional l’any
• Publicació d’una revista electrònica
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RECLA 

Utilitat

• Trobades d’intercanvi i negoci

• Sessions directes de networking

• Possibilitat d’establiment de convenis per 
impartició de cursos

• Possibilitat de visualitzar programes concrets com 
a “cas d’èxit”
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RECLA 

Beneficis

• Possibilitat d’establiment de convenis per 
impartició de cursos diversos a petició d’altres 
universitats o concrets que es poden donar a 
conèixer específicament a voluntat

• Es comencen a oferir cursos per a associats
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RECLA 

Participació de la UB

• Activa en la fundació de la xarxa

• Participació en la primera Junta

• Participació a les rodes de negoci

• Presentació d’un cas exitós i un article sobre el 
mateix tema
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EUCEN 

European University Cotinuing 
Education Network

• Creada el 1990
• 224 institucions, associacions i xarxes associades
• Caire acadèmic, de recerca i desenvolupament de projectes
• Seu a Barcelona (IDEC, Universitat Pompeu Fabra)
• Àmbit: Formació Continua
• 2 trobades l’any d’associats i de xarxes europees per 

separat

www.eucen.eu
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EUCEN 

Utilitat

• Contacte amb centres d’educació continua 
europeus (programació, gestió, qualitat,…)

• Intercanvi d’experiències

• Sessions de xarxes nacionals
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EUCEN 

Beneficis

• Desenvolupament de projectes europeus 
subvencionats, especialment per la Comissió
Europea

• Presentació de projectes i treball actiu dins els 
mateixos
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Bridges between Research and Practice in ULLL

European Observatory of Validation of Non-formal 
and Informal Learning 

Desenvolupar mesures per establir, millorar i mantenir 
la cooperació Educació Superior-Sociedad
Orientar i recolzar les universitats dels països socis a 
Albània, Bòsnia i Hercegovina, Macedònia i Sèrbia 
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EUCEN 

Participació de la UB

• Tresorers al començament de 2000

• Participació com a partners en els projectes 
QACEP i IMPLEMENT

• Assistència com a associats i com a coordinadors 
de la xarxa catalana de formació continua 
universitària (ACECU)
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Agència de Postgrau

Universitat de Barcelona

agencia_postgrau@ub.edu

93 4020404


