ACTA de la reunió del Comitè de Qualitat de la UPC
15 de novembre de 2019

Assistents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francesc Torres, Rector i president del Comitè de Qualitat de la UPC
Santi Silvestre, Vicerector d’Avaluació i Qualitat
Santi Gassó, Vicerector de Política Acadèmica
Núria Garrido, Vicerectora de Docència i Estudiantat
Xavier Massó, Gerent
Ricard Gonzalez Almuzara, membre del Consell Social
Jaume Pujol, director del departament d’Òptica i Optometria
Francesc Sepulcre, director de l'Escola de Doctorat
Jorge Macanás, sotsdirector de l’ESEIAAT
Mònica Blanco, sotsdirectora de l’ESAB
Álvaro Mellado, estudiant de l’EPSEM
Sara Peña, estudiant del Programa de Doctorat d’Enginyeria Òptica
Miquel Rodríguez, PAS de l’ETSECCPB
Santi Roca, director de l’Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals, que
actua com a secretari

Excusen l’assistència:
•
•
•

Luca Pelà, Vicerector de Política Científica
Xavier Roca, director de l’ESEIAAT
Dolors Álvarez, en qualitat d’adjunta al vicerectorat d’Avaluació i Qualitat (persona
convidada)

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentació del Comitè de Qualitat
Presentació de les principals línies estratègiques en l’àmbit de la Qualitat
Memòria d’activitats del període 2018 i 1r semestre 2019
Programació d’activitats del curs 2019-2020
Precs i preguntes
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1. Presentació del Comitè de Qualitat
Obre la sessió el Rector de la UPC, que dóna la benvinguda a tots els membres i dóna per
constituït el Comitè de Qualitat com a “òrgan assessor del rector en matèria de qualitat per a
tots els àmbits de l'activitat de docència, recerca i gestió”, amb les funcions que es concreten en
el document de constitució del comitè aprovat pel Consell de Govern (Acord CG/2019/03/20, de
24 de maig de 2019).
S’acorda que el Comitè de Qualitat es reunirà de manera ordinària dues vegades l’any: la primera
en el primer trimestre, i la segona, en el darrer.

2. Presentació de les principals línies estratègiques en l’àmbit de la Qualitat
El vicerector d’Avaluació i Qualitat, Santi Silvestre, explica quines són les principals línies
estratègiques de la UPC en l’àmbit de la Qualitat, fonamentades en tres blocs:
a. Quina és la política de Qualitat de la UPC?
b. Com s’estructura la governança i els nivells de responsabilitat, en l’àmbit de la Qualitat?
c. Quins són els marcs de referència, interns i externs?

Sobre la política de qualitat, la UPC manifesta el seu compromís envers el foment de la millora
contínua en els àmbits de la docència, de la recerca i de la gestió tenint en compte:
•
•
•
•
•

L’establiment de sistemes de garantia interna de la qualitat per obtenir el
reconeixement de la qualitat de la docència impartida a la UPC.
El disseny de mecanismes, polítiques i directrius per aconseguir una qualitat científica
contrastada i competitiva.
La promoció de la millora contínua de la gestió i dels serveis universitaris.
Els criteris d’eficàcia i eficiència per gestionar les activitats de les persones i dels grups
de treball orientades als objectius de la docència, la recerca i la gestió.
Els principis i valors que ha de regir el codi ètic i de bones pràctiques del personal de la
UPC i del seu estudiantat en l’exercici de les seves activitats

Sobre la governança, es fa esment de tots els agents interns, col·legiats o unipersonals, que amb
diferents nivells de responsabilitat i funcions, intervenen a tots els nivells en tasques
relacionades amb l’àmbit de la Qualitat,
Sobre els marcs de referència interns i externs, es fa esment de manera general a aspectes
relacionats amb
•
•
•
•

L’EEES i el desplegament de les diferents directrius
AQU Catalunya, amb el desplegament de programes, guies i eines
El Pla d’actuacions 2018-2021 de la UPC
El desplegament de les polítiques de la Universitat en plans estratègics i plans
transversals
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•
•
•
•

La publicació de dades i indicadors
L’observatori de rànquings de la UPC
El Marc de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de les titulacions de grau,
màster i doctorat
I el mapa oficial d’enquestes de satisfacció

3. Memòria d’activitats del període 2018 i 1r semestre 2019
Es presenten els projectes més significatius relacionats amb l’àmbit de la qualitat tancats durant
el període 2018 – 2019 i el desplegament del Marc de seguiment i acreditació de titulacions de
grau, màster i doctorat, amb la relació de totes les titulacions que han obtingut una acreditació
global favorable, i d’aquestes, les que s’han acreditat amb excel·lència i/o amb menció
internacional.

4. Programació d’activitats del curs 2019-2020
Es presenten els projectes més significatius a impulsar durant el període 2019 – 2020, fent
esment especial a
•
•

•

Les titulacions que es sotmetran al procés de seguiment i Acreditació de titulacions de
grau i màster
El pla d’actuacions dissenyat per sotmetre a avaluació, per part d’AQU Catalunya, de la
part transversal comuna a tots els programes de doctorat amb l’objectiu de poder assolir
l’acreditació d’excel·lència d’aquells programes que reuneixin les condicions per optarhi.
El projecte d'acreditació institucional que permetrà als centres docents l'acreditació de
tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre per un període de
cinc anys renovables, cas de superar-la.

5. Precs i preguntes
En el debat que emana dels diferents punts tractats a la reunió, es posa de manifest la necessitat
d’avaluar l’impacte pressupostari de totes les accions vinculades als sistemes de qualitat, la
incidència en la millora interna de l’activitat de la Universitat en totes les vessants i la necessitat
d’avançar en la publicació de dades i indicadors amb sistemes de BI (Business Intelligence) i en
la millora dels diferents quadres de comandament de dades.
Finalment s’acorda que la documentació relacionada amb aquesta reunió, es compartirà amb
tots els membres.
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