ACTA de la reunió del Comitè de Qualitat de la UPC
28 de setembre de 2021

Assistents:
















Imma Ribas, Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística
Montse Pardàs, Vicerectora de Política Acadèmica
Fatiha Nejjari, Vicerectora de Docència i Estudiantat
Jordi Llorca, Vicerector de Política Científica
Xavier Massó, Gerent
Xavier Roca, director de l’ESEIAAT
Jaume Pujol, director del departament d’Òptica i Optometria
Muriel Botey, sotsdirectora de l’EEBE
Rosa Mª Fernández, sotsdirectora de la FNB
Francesc Sepulcre, director de l'Escola de Doctorat
Pau Maza, estudiant de l’ESEIAAT
Sara Peña, estudiant del Programa de Doctorat d’Enginyeria Òptica
Miquel Rodríguez, PAS de l’ETSECCPB
Santi Roca, director de Planificació, Avaluació i Qualitat, que actua com a secretari
Esther Sans, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (persona convidada)



Ricard Gonzalez Almuzara, membre del Consell Social, ha tingut dificultats tècniques per
connectar-se que li han impedit assistir a la reunió. Ho comunica per correu electrònic i
la vicerectora Imma Ribas, li demana disculpes amb posterioritat a la reunió, perquè, la
responsabilitat de les dificultats tècniques emanen de la configuració de la pròpia
convocatòria. El Sr. Gonzalez demana que consti en acta la circumstància de la seva “no
presència, més que absència”.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Benvinguda i presentació dels nous membres i de la composició i funcions del comitè
de Qualitat
3. Informe vicerectora - Presentació programació 2022
4. Acreditació institucional: presentació manual de qualitat i processos transversals
5. Presentació nova web de qualitat
6. Precs i preguntes

1

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

L’acta de la sessió del dia 3 de febrer de 2019 s’aprova per consens.
2. Benvinguda i presentació dels nous membres i de la composició i funcions del comitè de
Qualitat

Atès que el Comitè de Qualitat s’ha renovat parcialment amb motiu de la incorporació dels
membres nats del Consell de Direcció, recentment constituït i de la incorporació, per primera
vegada de les dues sotsdirectores de centre, Muriel Botey i Rosa M. Fernández, en substitució
de Jorge Macanás i de Mònica Blanco, la vicerectora Imma Ribas explica breument les funcions
del Comitè de Qualitat i el seu funcionament en tant que òrgan assessor del rector en matèria
de qualitat.
La vicerectora dóna la benvinguda als nous membres i agraeix la dedicació i contribució dels
membres que han cessat en les seves funcions.
3. Informe de la vicerectora de Qualitat i Política Lingüística- Presentació programació 2022

La vicerectora de Qualitat i Política Lingüística, Imma Ribas , dóna la paraula a Santi Roca per
presentar:


Els projectes més significatius de l’àmbit tancats durant el període 2020 – 2021:
•
•
•
•
•
•

La fase de disseny del Sistema de Gestió de la Qualitat en la Recerca
L’avaluació transversal de doctorat
La fase preparatòria per l’acreditació institucional
L’acreditació internacional de titulacions de grau i màster de la FIB
L’acreditació del manual d’avaluació docent del PDI
El desplegament del Marc de seguiment i acreditació de titulacions

En relació a aquest darrer punt, destacar que durant el període 2014-2021, s’han acreditat un
total de 91 titulacions de grau i màster i totes han obtingut una valoració global favorable i
d’elles, 16 s’han acreditat amb excel·lència.

D’altra banda, s’han acreditat favorablement, i fins a la data, 22 programes de doctorat, dels
quals 13, ho han estat amb excel·lència.


Els projectes més significatius a impulsar durant el curs 2021-2022 :
•
•
•

L’acreditació institucional
L’acreditació internacional de titulacions de màsters de l’ETSECCPB
La inclusió de la perspectiva de Gènere als plans d’estudis i la posterior
avaluació en el marc de l’acreditació
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•
•
•
•

La implementació del sistema de garantia de la qualitat de la recerca
La impartició d’una nova edició del curs de Qualitat adreçat als estudiants
La revisió del model de reconeixement de les activitats del PDI
El desplegament del Marc de seguiment i acreditació de titulacions,
presentant-se el calendari de les titulacions i escoles afectades

En el torn de paraules, el director de l’Escola de Doctorat, Francesc Sepulcre, pegunta si l’Escola
de Doctorat també participarà en el procés d’acreditació institucional, i se li respon
afirmativament però en successives edicions.
La sotsdirectora Muriel Botey pregunta en quina fase es troba el projecte d’assegurament de la
qualitat de la recerca al que se li respon detallant la fase pilot que es duu a terme amb
determinats grups de recerca i el disseny del programari de suport al projecte.
4. El projecte d'acreditació institucional: presentació del manual de qualitat i dels processos
transversals

Es presenta el projecte d'acreditació institucional posant especial en la configuració del manual
de qualitat, la definició dels processos transversals de la Universitat, l’informe de revisió del SGIQ
i la participació dels tres centres pilots: ETSETB, FNB, EEBE.
També es presenta un calendari temptatiu que s’acabarà de concretar les properes setmanes.
Els membres del consell de Qualitat, validen la proposta i la documentació presentada.
5. Presentació nova web de qualitat

Es presenta la nova web de qualitat, com un portal on es recullen totes les iniciatives i tots els
processos relacionats amb la qualitat institucional, de les unitats i serveis i de les titulacions, així
com informació relativa a les enquestes de satisfacció i a les dades i indicadors de l’activitat
acadèmica de la Universitat.
El portal es completa amb l’accés a tots els processos d’avaluació del PDI i amb una bústia de
queixes i suggeriments.
L’adreça del portal es: www.upc.edu/qualitat.
6. Torn obert de paraules

No es formulen preguntes en aquest torn, i per tant es dóna per finalitzada la reunió.
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