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CREACIÓ DEL COMITÈ DE QUALITAT DE LA UPC I APROVACIÓ DE LA
SEVES FUNCIONS I ORGANITZACIÓ
L’educació superior, la recerca i la innovació tenen un paper crucial en el foment
de la cohesió social, el creixement econòmic i la competitivitat global en un entorn
de canvi constant.
D'acord amb el compromís de transparència i de responsabilitat que s'exigeix en
el marc de l'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), les universitats han de
garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió
autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels seus objectius
associats a la formació, la recerca, la innovació i la gestió. Per aconseguir aquest
repte, el paper de l’assegurament de la qualitat és essencial.
Una part fonamental de totes les activitats d’assegurament de la qualitat és el
doble objectiu de la rendició de comptes i la millora contínua. Un sistema
d’assegurament de la qualitat reeixit proporcionarà informació per garantir tant a
la institució com a la societat la qualitat de les activitats que du a terme la
institució d’educació superior (rendició de comptes) i oferirà consells i
recomanacions per millorar-les (millora contínua). Així doncs, ambdós objectius
poden contribuir al desenvolupament de la cultura de la qualitat adoptada per
tota la comunitat (estudiantat, professorat, personal i directius de la institució).
En aquest sentit, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una universitat
amb una llarga experiència i un gran bagatge en la promoció de la qualitat en
tots els seus àmbits d’activitat. La cultura de la qualitat a la UPC s’ha arrelat a
través de la planificació estratègica i l’avaluació institucional des dels seus inicis,
l’any 1995, per fer efectiva la rendició de comptes i la millora contínua.
Ara el repte és incorporar la millora contínua de manera sistematitzada en la
presa de decisions de tots els àmbits d’activitat de la Universitat (docència,
recerca, gestió i governança) d’acord amb la Pla de Govern de la UPC i els
sistemes d’assegurament de la qualitat.
Atès que cal un òrgan que defineixi la Política de Qualitat de la UPC, que porti a
terme el seguiment i l’avaluació dels sistemes de qualitat en tots els àmbits
d’activitat de la Universitat per garantir la seva millora, que afavoreixi la
participació de tota la comunitat universitària en l’assegurament de la qualitat,
S’ACORDA:
Aprovar la creació del Comitè de Qualitat de la UPC i les seves funcions i
organització d’acord amb l’annex adjunt.

Annex I
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL COMITÈ DE QUALITAT DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

1. Àmbit d'aplicació
El Comitè de Qualitat és un òrgan assessor del rector en matèria de qualitat per
a tots els àmbits de l'activitat de la Universitat Politècnica de Catalunya: docència,
recerca i gestió.
2. Funcions
a) Proposar la política de qualitat de la Universitat Politècnica de Catalunya
per a la seva aprovació per part del Consell de Govern.
b) Ajudar a la definició dels objectius i les estratègies de millora de la qualitat
per a tots els àmbits de l’activitat universitària: docència, recerca i gestió.
c) Assegurar la correcta implementació de la política i els objectius de
qualitat coresponsabilitzant tant a les unitats acadèmiques com a les
unitats d’administració i serveis.
d) Vetllar pel correcte desenvolupament i seguiment dels processos de
verificació, modificació, seguiment i acreditació de les titulacions oficials
de grau, màster i doctorat.
e) Assegurar el procés d'acreditació institucional vetllant pel correcte
funcionament del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels centres
docents i dels seus processos transversals.
f) Promoure, facilitar i assegurar que es disposen de sistemes d’informació
per avaluar l’activitat en l’àmbit de la docència, recerca i gestió.
g) Analitzar els resultats dels processos d’avaluació de la qualitat en els
àmbits de la docència, recerca i gestió, i proposar accions de millora, si
s’escau.
h) Elaborar anualment l'Informe de Seguiment d'Universitat (ISU) i sotmetre'l
a l'aprovació del Consell de Govern.
i) Impulsar la cultura de la qualitat en la comunitat universitària de la UPC.
j) Retre comptes al Consell de Govern, al Consell Social i al Claustre.
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3. Composició
Aquest comitè està integrat pels membres següents:
Presidència:
 El rector/a o membre del Consell de Direcció que designi
Vocals:
 Gerent
 Vicerector/a d’Avaluació i Qualitat
 Vicerector/a de Política Acadèmica
 Vicerector/a de Política Científica
 Vicerector/a de Docència i Estudiantat
 President/a del Consell Social o persona que designi
 Un degà o degana, director o directora de centre docent designat pel Consell
Acadèmic
 Un director o directora de departament o institut universitari de recerca
designat pel Consell Acadèmic
 El director/a de l'Escola de Doctorat
 Dos membres del Personal Docent i Investigador vinculats amb temes de
qualitat designat pel Vicerector/a d’Avaluació i Qualitat
 Un estudiant/a de grau o un estudiant/a de màster designat pel Consell de
l’Estudiantat i un doctorand/a designat pel Consell de Doctorands i
Doctorandes
 Un membre del Personal d’Administració i Serveis amb competències en
l’àmbit de la qualitat designat pel Gerent o la Gerent
Secretariat:
 Un membre del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
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4. Funcionament
 El Comitè de Qualitat es reunirà en sessió ordinària almenys dues vegades
a l’any.
 El president o la presidenta podrà convidar a les reunions del Comitè de
Qualitat, a iniciativa pròpia o per acord del Comitè, persones expertes o
assessores.
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