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Antecedents

L’ED té un SGIQ que no ha demostrat que sigui eficaç
per assegurar la qualitat i la millora continua.

 04/07/2018
CAE-AQU Avaluació
d’aspectes
transversals comuns
a tots el PD.

Dimensió 3: Eficàcia del sistema de garantia
interna de la qualitat: No s’assoleix.
EL SGIQ no disposa de processos (o no estan implementats) per al
disseny i l’aprovació dels programes, el seu seguiment i la seva
acreditació.

L’ED ha de millorar la informació pública que posa a
l’abast dels agents d’interès.

Dimensió 2: Pertinença de la informació
pública: S’assoleix amb condicions
S’ofereix informació parcial sobre les característiques del programa i
el seu desenvolupament operatiu. La informació publicada presenta
certes mancances pel que fa a claredat, llegibilitat, agregació i
accessibilitat
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Revisió del SGIQ de l’ED

 Metodologia revisió
Acció
T1 Revisió dels informes d’acreditació emesos per AQU en relació a la Dimensió
3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat pels programes de
doctorat.
T2 Identificar els requeriments i les evidències/indicadors que han de formar
part dels diferents processos del SGIQ
T3 En Identificar, quins processos falten, i quins processos cal modificar per tal
d'acomplir amb T2
T4 Proposta de mapa de processos nou
T5 Revisió tècnica del mapa de processos modificat i proposta de mapa de
processos definitiva
T6 Redactat dels processos nous i modificació dels existents.
T7 Revisió de processos
T8 Redactat de l’informe de revisió
T9 Revisió per part del tècnic AQU
T 10 Aplicació de les modificacions si s'escau
T 11 Aprovació de la revisió/modificació del SGIQ per JE
T 12 Publicació del SGIQ revisat al web de l'ED

Responsable
ED/ADJ
ED/ADJ
ED/ADJ
ED/ADJ
GPAQ/SDO
Veure següent
Veure següent
ADJ/ED
AQU
Propietari
del
procés,
UD-SGA,
USD-UTG, GPAQ
Junta d’Escola
Segons SGIQ ja
revisat
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Revisió del SGIQ de l’ED

 METODOLOGIA
T6 i T7 Redactat i Revisió

Consultats.
Qui te informació?

Redactors.

Revisors.

• Director ED, Secretari ED, SDO,
ODA, AA, GPAQ,ICE, APO, SDP,
SP, UTG
• SDO, AA, GPAQ, ADJ

• Director ED, Secretari ED, ADJ,
SDO, AA, GPAQ
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Disseny d’un nou web ED

 Metodologia
Tasca
T1. Identificar informació pública. Informació específica dels programes de doctorat,
informació general d’escola. Fots d’informació.

Responsable
ADJ/SGA

T2. Elaborar un document per enviar als responsables dels PD. (fonts info, exemple)
T3. Elaborar una proposta d'estructura/disseny de Web de l'ED.
T4 Revisar que la informació que consta a la plantilla sigui completa i que l'estructura de
Web sigui adient
T5. Consultar amb els serveis TIC on s'introdueix la info i sobretot com es fa (diferents
persones/unitats han de poder posar la informació)
T6. Desenvolupar per part dels TICs una aplicació per introduir la informació dels PD al
web
T7.Identificar les unitats responsables de proporcionar/validar la informació que ha de
constar al web. Unitats, persones…
T8. Enviar el document plantilla (T2) als responsables prèviament identificats per tal que
la validin/omplin. Així com les instruccions de on i com han de posar aquesta informació.
T9. Definir responsables del manteniment actualitzat de la informació en cas de canvis.
Lligat amb un procés del SGIQ
T10. Publicar la informació (almenys en Català, Anglès).

ADJ
ADJ/SGA
ED
/GPAQ/SGA/
Vr AQ
ADJ/SGA
TIC
SGA/GPAQ
ADJ
ADJ/SGA/ED
SGA/SLT
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Disseny d’un nou web ED

1.

Informació pública descentralitzada en webs dels
programes de doctorat o centralitzada en web escola de
doctorat?

Web ED

2.

Com donar accés als Programes de Doctorat al web de
l’ED?

Aplicació

3.

Modificar el web actual de l’ED o crear-ne un de nou?

Nou

4.

Com estructurar la informació del nou web de l’ED?

Grups d’interès
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Disseny d’un nou web ED
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Disseny d’un nou web ED
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Disseny d’un nou web ED

Escola

Programes
de doctorat
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Disseny d’un nou web ED

Futurs
doctorands

Doctorands
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Disseny d’un nou web ED

Tesi doctoral

Professorat
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Disseny d’un nou web ED

Doctorat
industrial

Internacionalització
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