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DOCUMENT MARC

MODEL D’ASSEGURAMENT INTERN DE LA QUALITAT DELS NOUS ENSENYAMENTS A LA URV

Antecedents

A finals de l’any 2004, la URV va plasmar en un model intern les pautes per a realitzar el seguiment in-
tern de la qualitat de la implantació d’ensenyaments en el marc de les proves pilot d’adaptació a l’EEES del 
DURSI. Aquest model es va basar en els estàndards per a l’acreditació d’ensenyaments d’AQU Catalunya, 
els estàndards d’acreditació d’ANECA i l’experiència prèvia de la Universitat en avaluació i acreditació de 
la qualitat. El document es va utilitzar com a eina de treball amb el grup de responsables d’ensenyament 
de les proves pilot. 

Posteriorment, ja a inicis del 2005, el model de seguiment intern es va revisar i adaptar per implantar-lo 
també als projectes presentats per la URV per tal de ser reconeguts com a màsters Erasmus Mundus. Amb 
aquest objectiu, es va sol·licitar a AQU Catalunya una avaluació formal del model de seguiment intern. Al 
mes de maig de 2005, AQU Catalunya va emetre una avaluació positiva del model de seguiment intern de 
la URV.

Durant l’any 2006 es va revisar de nou el model i se’n va fer una versió adaptada als estàndars de cer-
tificació de proves pilot d’adaptació a l’EEES publicats per AQU Catalunya. L’objectiu era aplicar aquesta 
versió reduïda als ensenyaments que havien de superar un procés de certificació (inicialment previst per 
finals de 2006 i ajornat per part d’AQU Catalunya). 

Exposició de motius 

Un cop dissenyada l’eina per a realitzar el seguiment de la qualitat, cal garantir la seva correcta aplica-
ció. Per això ara ha arribat el moment de plasmar de forma explícita el model d’assegurament intern de la 
qualitat que ha de permetre implantar de forma efectiva el model de seguiment ja dissenyat. 

D’altra banda, la URV ha de tendir progressivament a complir els estàndards i directrius per a l’assegura-
ment de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior de l’European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (ENQA, 2005). En aquest sentit, el primer dels estàndards europeus per a l’assegura-
ment intern de la qualitat en les institucions d’educació superior indica que les institucions universitàries 
han de disposar d’una política i de procediments associats per assegurar la qualitat i els nivell dels seus 
programes i titulacions.

Disposar d’una política i procediments per assegurar la qualitat dels programes també possibilitaria 
l’acreditació de la URV en el seu conjunt, per a les activitats docents. Aquest és un dels possibles esce-
naris del futur procés d’acreditació dels nous títols. I també és necessari disposar del model si el procés 
d’acreditació finalment es decanta per l’acreditació d’ensenyaments a títol individual, segon dels escenaris 
possibles que actualment es discuteixen en els fòrums europeus de qualitat universitària.

Objectius del model intern d’assegurament de la qualitat de la docència

El model d’assegurament de la qualitat de la docència de la URV ha de definir de forma clara i explícita 
la política i estratègia de qualitat docent de la URV, les responsabilitats i els procediments per a garantir 
la qualitat dels ensenyaments. És a dir, ha de servir per definir com i amb quins recursos es realitzarà el 
seguiment intern de la qualitat de la docència, quins agents hi haurà implicats i les seves responsabilitats 
concretes, qui i com garantirà la realització de tot el procés i com es portarà a terme el rendiment de comp-
tes dels resultats. 

Organització de l’assegurament de la qualitat a la URV

A la primera fase d’elaboració del model d’assegurament de la qualitat de la docència es realitzarà fins 
a la definició de les responsabilitats específiques dels agents implicats (punt 4).

1. Política d’assegurament de la qualitat dels títols i programes (model d’assegurament, missió, 
visió de futur, etc.) (*)

2. Estratègia d’assegurament de la qualitat: Pla estratègic de docència (*)

3. Responsabilitats marcades a l’Estatut (generals)

4. Responsabilitats que s’han d’establir al model (específiques)

5. Procediments per a l’assegurament de la qualitat (*)

Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova el document marc i les directrius per a 

l’assegurament de la qualitat docent. 
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6. Eines per a l’assegurament de la qualitat

7. Definició del paper dels estudiants i altres agents involucrats (*)

(*) Criteri 1.1. d’ENQA

Bibliografia

Estàndards d’acreditació de títols d’AQU Catalunya- 

Estàndards de certificació de proves pilot d’adaptació a l’EEES d’AQU - 

Catalunya- 

Guia d’Avaluació d’ensenyaments universitaris d’AQU Catalunya- 

Guia de valoració interna del programa d’acreditació. Prova pilot 2003-04 d’ANECA- 

Estàndards i directrius per a l’assegurament de la Qualitat a l’Espai Europeu d’Educació Supe-- 
rior d’ENQA

Política d’assegurament de la qualitat dels títols i programes

El model d’assegurament de la qualitat dels títols i programes de la URV es fonamenta en els principis 
bàsics de la política de qualitat de la universitat (ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/urvqualitypolicy.pdf). Aquest docu-
ment exposa com la URV ha apostat des dels seus inicis i de manera decidida per la qualitat i la millora con-
tínua com a eixos vertebradors de la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna de les seves 
activitats. Per això, la Universitat ha establert la seva política de qualitat i ha organitzat un sistema de qualitat 
definint els seus processos d’acord amb el cicle de millora contínua o cicle de Deming que descriu quatre 
passos bàsics per aconseguir la millora de la qualitat: planificar acuradament allò que es vol fer, fer el que 
s’ha planificat, avaluar el què es fa i com es fa i actuar en conseqüència, és a dir, millorar el que s’ha fet.

Així, la URV ha dissenyat i implantat els mecanismes i instruments del seu sistema de qualitat en fun-
ció d’aquesta política, incorporant a poc a poc aquesta forma d’entendre la qualitat a tots els nivells de 
la institució i a totes les seves activitats: docència, R+D+I, gestió, desenvolupament territorial, serveis a la 
comunitat.

La missió principal de la URV en l’àmbit de la docència és aconseguir que la URV sigui considerada 
una bona universitat per impartir una formació de grau superior integral en el context de l’espai universitari 
europeu.

Per això, la URV ha d’aconseguir:

Adequar la seva oferta docent a les necessitats del territori- 

Desenvolupar processos d’ensenyament i aprenentatge de qualitat- 

Assolir nivells d’excel·lència docent i científica reconeguts- 

Esdevenir una organització eficaç orientada al canvi- 

Estratègia d’assegurament de la qualitat 

Pel que fa als ensenyaments de primer i segon cicle, ara en procés de transformació cap a la nova es-
tructura de grau i postgrau, les prioritats acadèmiques i el model de docent s’han definit al Pla Estratègic de 
Docència (ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/pled.pdf) aprovat pel Claustre el maig de 2003. Aquest pla és l’instru-
ment polític que estableix l’estratègia de la URV en docència i permet implantar les línies d’actuació per 
arribar al posicionament de futur que la URV vol assolir en aquest àmbit.

Les prioritats es poden resumir en quatre punts: 

definir les línies polítiques i implantar l’estratègia de l’oferta de grau i postgrau - 

adaptar les titulacions de la URV a les necessitats de l’espai europeu d’educació superior- 
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considerar la qualitat docent com a objectiu primordial - 

desenvolupar un nou model educatiu orientat a l’aprenentatge- 

El Pla Estratègic de Docència estableix la direcció del nou model docent i defineix els ob-
jectius, les estratègies i les principals actuacions per a l’adaptació a l’espai europeu d’edu-
cació superior (EEES), considerant el disseny dels plans d’estudi, els processos d’ensenya-
ment i aprenentatge, els processos d’acompanyament de l’alumne, l’organització docent, 
els agents involucrats, els recursos humans i materials, les metodologies i els sistemes de 
qualitat entre d’altres.

El nou model docent conforma un sistema d’aprenentatge en què l’alumne és el centre 
de l’acció d’un projecte col·lectiu i el professor és el motor de la innovació i la qualitat de 
la docència.

Els tres objectius principals del Pla Estratègic de Docència són:

Objectiu 1

Implantar un model educatiu en què l’alumnat sigui el centre l’acció formativa i el pro-
fessorat desenvolupi les estratègies docents apropiades en un entorn que faciliti l’aprenen-
tatge, entrant així decididament a incorporar la URV a la metodologia emprada en l’espai 
europeu d’educació superior.

Objectiu 2

Aconseguir el màxim rendiment acadèmic dels estudiants i millorar la capacitat dels 
titulats, assegurant que s’acompleixin uns fins formatius que satisfan els graduats i ocupa-
dors.

Objectiu 3

Garantir als estudiants, mitjançant l’acreditació i el reconeixement extern de les titula-
cions en els àmbits estatal i internacional, que la URV disposa d’ensenyaments de qualitat 
inserits en el nou marc que configura l’espai europeu d’educació superior (EEES).L

Responsabilitats en el seguiment de la qualitat definides al marc normatiu

L’Estatut de la URV i les normatives de docència i d’estudis oficials de postgrau definei-
xen les responsabilitats dels diferents òrgans col·legits i unipersonals, tant d’àmbit particu-
lar com d’àmbit general que intervenen en el seguiment i assegurament de la qualitat dels 
títols que imparteix la Universitat Rovira i Virgili.

Fase de disseny i aprovació de la proposta de programa •	

La Universitat Rovira i Virgili, en el marc de la seva programació acadèmica plurianual i per tal de 
complir amb la normativa de programació universitària de Catalunya està obligada a elaborar, aprovar 
—per Consell de Govern i pel Consell Social— i, posteriorment, enviar a la Direcció General d’Universitats 
(DGU) la memòria d’implantació dels nous estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

En el disseny del títol hi intervenen tant el centre i els departaments i instituts universitaris implicats com 
l’equip de govern de la universitat. En aquesta fase les responsabilitats es distribueixen de forma diferent en 
funció de si es tracta de títols de grau o de postgrau.

Fase d’implantació del Programa de Postgrau•	

Amb posterioritat, i un cop s’ha iniciat la implantació del nou títol, la responsabilitat del seguiment i 
assegurament de la qualitat recau en diferents òrgans en funció de l’àmbit.

En primer lloc, el seguiment de l’operativització del pla d’estudis recau tècnicament en l’Escola de 
Postgrau i Doctorat (postgrau) i el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (grau) i sota la direcció del vice-
rectorat de Política Docent i Convergència a l’EEES.

En l’àmbit dels recursos humans i materials necessaris, el seguiment de la implantació del títol es rea-
litzat pel Responsable d’ensenyament (grau) o el Professor Responsable del Programa (postgrau) conjunta-
ment amb l’Òrgan Responsable del Programa, sota la direcció del Consell de Direcció de la Universitat.

En darrer lloc, durant els primers anys de la implantació del títol també es fa un seguiment de l’àmbit 
dels recursos materials necessaris. En aquest cas, realitzat tècnicament pel Servei de Recursos Materials 
sota la direcció dels dos òrgans implicats en el procés: la Gerència i el Vicerectorat de Campus i Relacions 
Institucionals.

En l’àmbit de la gestió de la qualitat, el seguiment recau en el responsable d’ensenyament (grau) o el 
professor responsable del programa (postgrau), amb l’ajut tecnològic d’una aplicació informàtica de cam-
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pus virtual dissenyada amb aquesta finalitat (DOCnet) i amb el suport de la Unitat de Suport Metodològic 
del Servei de Recursos Educatius, i la Unitat de Qualitat i Planificació del Gabinet Tècnic del Rectorat.

Fase de desenvolupament del títol•	

Un cop el títol està implantat, i segons figura en l’Estatut de la URV i a les normatives i reglaments cor-
responents, les responsabilitats en l’assegurament de la qualitat del títol queden establertes de la següent 
manera:

Deganat o direcció del centre- : És el responsable de dirigir i coordinar les funcions i les activi-
tats del centre. També de dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària del centre 
i mantenir-ne informada periòdicament la junta de centre.

Responsable d’ensenyament- . Sota la direcció del degà/na o director/a del centre on l’ensenya-
ment està adscrit, s’encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos 
humans i materials necessaris per desplegar l’ensenyament, del seguiment de la qualitat i dels 
plans de millora de l’ensenyament, i de la formulació de propostes de millora.

Coordinadors/es de Màster- . Correspon al/les coordinadors/es de Màster, d’acord amb la Di-
recció del Centre al qual estigui adscrit el Màster, el seguiment de l’organització acadèmica 
del Màster. 

Òrgan responsable d’un Programa Oficial de Postgrau.-  Li correspon la direcció i coordinació 
del programa corresponent, d’acord amb l’organització provista a la proposta, que podrà 
contemplar la participació d’un represntant de cadascun del Departaments, Institucions o 
Centres d’Universitats espanyoles o estrangeres que participin en l’organització del Programa 
de Postgrau.

Consell de Govern- . La seva responsabilitat en aquest àmbit es resumeix en dos aspectes. En 
primer lloc, l’aprovació dels plans d’estudis i les modificacions i el control de la seva apli-
cació. En segon lloc, la redacció dels informes preceptius sobre la implantació i supressió 
d’ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials.

Junta de Centre- . És l’òrgan responsable d’elaborar els plans d’estudis dels ensenyaments que 
tingui adscrits el centre, proposant-ne l’aprovació i, si s’escau, la modificació. Per altra ban-
da, també té com a funció supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits al centre 
i l’activitat del professorat que hi imparteix docència, a més de garantir el progrés acadèmic 
dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla 
d’estudis. Quant a l’atenció a l’alumne, té la responsabilitat d’aprovar i aplicar els programes 
de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments adscrits al centre. En darrer lloc, ha 
de garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat.

Vicerectorat de Política Docent i convergència a l’EEES- . Entre les seves competències i res-
ponsabilitats, al voltant d’aquest tema s’hi compten: el desplegament del Pla Estratègic de Do-
cència, la coordinació del procés d’harmonització europea de la URV, la implementació dels 
plans d’estudi, la regulació dels ensenyaments de pregrau i l’avaluació dels ensenyaments de 
grau i la coordinació del Servei de Recursos Educatius i de l’Institut de Ciències d’Educació.

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i de la Recerca- . Entre les seves competències i respon-
sabilitats, al voltant d’aquest tema s’hi compten: l’elaboració de les programacions dels ense-
nyaments de grau i de postgrau, la coordinació de l’activitat acadèmica i els plans d’estudis, i 
l’estructuració del pla de docència i del pla de recerca.

Vicerectorat de Personal Docent i Investigador.-  Entre les seves competències s’inclouen les 
qüestions relacionades amb el personal docent i investigador (plantilles, gestió, avaluació, 
formació i pacte de dedicació), i té cura de la formació i avaluació del PDI.

Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària. - Un dels objectius d’aquest vicerrectorat 
és promoure la participació dels estudiants en la vida universitària i, per tant, afavoreix les 
seves associacions. A més, gestiona les beques de 1r i 2n cicle i les de col·laboració. Una altra 
fita d’aquest vicerectorat és connectar la Universitat amb l’entorn social.

Vicerectorat de Relacions Externes.-  Entre les seves responsabilitats hi ha la Universitat d’Es-
tiu, el Campus Extens, el voluntariat i cooperació, la Universitat als barris, les relacions amb 
institucions, així com la comunicació interna i externa, els Amics URV i Associacions d’exa-
lumnes, el voluntariat i cooperació. A més, per connectar la URV amb països d’arreu del món, 
coordina i gestiona la mobilitat tant d’estudiants com de professors, cas del Programa Erasmus, 
i les Relacions Internacionals, en general. 

Vicerectorat de Transferència i Innovació.-  Els objectius principals d’aquest vicerectorat són 
potenciar les noves tecnologies i la relació universitat-empresa-societat. En aquesta línia, té la 
responsabilitat dels parcs tecnològics, les càtedres, les relacions amb CIDEM, amb organitza-
cions i cambres, i amb els col·legis professionals.
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Unitat Tècnica de Qualitat- . És la unitat responsable de la organització, assessorament i su-
pervisió dels processos d’avaluació institucional de la qualitat, certificació i acreditació dels 
ensenyaments, així com de l’elaboració i implantació dels plans de millora. 

Centre d’Atenció als Estudiants. - Entre les seves competències trobem la captació d’alumnes 
de pregrau, relacions amb centres de secundària i acollida a la universitat, inserció laboral, 
gestió de beques, i atendre les necessitats dels estudiants.

Escola de Postgrau i Doctorat. - Entre els seus objectius principals en l’àmbit del suport als 
estudiants i la qualitat dels títols i programes figuren: potenciar la qualitat dels programes i 
estudis de postgrau i doctorat, facilitar la planificació, organització i execució dels estudis de 
postgrau i doctorat, organitzar els crèdits transversals de manera que fomentin l’aprenentatge 
d’habilitats genèriques dels estudiants, donar resposta a les necessitats de les persones que 
intervenen en els estudis de postgrau i doctorat, en especial dels estudiants i col·laborar en la 
captació dels estudiants i en la inserció laboral.

Institut de Ciències de l’Educació.-  Té entre les seves funcions la innovació educativa i la for-
mació pedagògica del professorat.

Per altra banda, l’Estatut de la URV, en el seu títol vuitè, defineix que les responsabilitats i les competèn-
cies en matèria de qualitat a la universitat, tant a nivell institucional com organitzatiu. Per tant, els òrgans 
següents exerceixen també les seves competències en els processos d’implantació i desenvolupament dels 
títols que imparteix la URV.

Consell per a la Qualitat- . És l’òrgan consultiu i assessor per desenvolupar les estratègies i els 
sistemes de qualitat.

Comissió per a la Qualitat Institucional- . És la comissió encarregada d’analitzar i valorar les in-
formacions sobre qualitat instituciona de la universitat, proposar la definició i revisió de la po-
lítica de qualitat institucional i la implantació d’instruments i procediments adients; i elevar al 
Claustre la memòria anual de desenvolupament de la qualitat institucional de la universitat.

Responsabilitats específiques dels agents implicats

ESTRATÈGIA

METODOLOGIA PER A ESTABLIR EL MODEL

El model d’assegurament intern de la qualitat de la docència s’ha d’establir a partir de la política i es-
tratègia de qualitat docent ja marcada en el Pla Estratègic de Docència, la Política de Qualitat de la URV i 
l’Estatut. 

A més, s’hi han d’incorporar les responsabilitats específiques necessàries en funció de l’actual estructu-
ra docent de la URV, i s’ha de comptar amb els processos de seguiment de la qualitat que ja s’estan portant 
a terme en els diferents centres i ensenyaments de la Universitat.

Per aconseguir aquest darrer punt, s’ha realitzat una acció per recollir de forma exhaustiva la informació 
sobre els processos que es porten a terme a les unitats de la URV. Aquesta ha consistit en la realització d’una 
enquesta o qüestionari al màxim nombre possible de responsables d’ensenyament i responsables de màster 
que ja estan treballant en l’adaptació a l’EEES dels seus respectius programes. El qüestionari, en format elec-
trònic, es va respondre de forma presencial i guiada, i recollí l’estat de compliment dels estàndards de qualitat 
que s’han de garantir segons el model i el nivell de documentació dels processos que permeten garantir-los.
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Paral·lelament, s’ha treballat amb el model complet per tal d’incorporar-lo a l’eina DOCnet, que ja 
s’estava utilitzant per a fer el seguiment operatiu de la implantació dels nous ensenyaments, des de la pers-
pectiva de la planificació docent. Amb aquesta integració a DOCnet, s’aconseguirà reunir en una sola eina 
informàtica el seguiment de la planificació docent i el seguiment global de la qualitat amb un repositori de 
les evidències necessàries per tal de garantir l’assegurament de la qualitat. 

Atenent al procés dissenyat per ANECA, l’acreditació d’un ensenyament oficial de grau o màster s’ar-
ticula en base a 9 criteris de qualitat i 46 directrius. L’estructura de relacions que suporta al model s’ha 
construït sobre cinc eixos, cadascun d’ells fa referència a un o varis criteris de qualitat tal com es representa 
a la figura següent.

Font: Manual del Sitsema de Garantia Interna de Calidad - Grupo Gestión y Acreditación

El criteri 9 del Real Decreto1, constitueix en si mateix un eix en el que es recolzen la resta de criteris i 
eixos, ha de mostrar que els responsables del Pla d’Estudis a acreditar han establert algun sistema de garan-
tia de qualitat que els permetin analitzar les desviacions d’allò planificat i les àrees susceptibles de millora. 
Aquest sistema també fa possible definir i implantar propostes per a la millora continua del pla d’estudis. 
En la seva definició, s’indica que “los responsables de la enseñanza disponen de sistemas de garantía de 
calidad que analizan su desarrollo y resultados, y que le permiten definir e implantar acciones de mejora 
continua de la calidad, con la participación de todos los implicados”, el que suposa que:

Existeix un sistema de recollida d’informació, de revisió i millora:•	

	 			m  Dels objectius del pla d’estudis

	 			m	 De les polítiques i procediments d’admissió

	 			m  De la planificació de l’ensenyament

	 			m  Del desenvolupament de l’ensenyament i de l’avaluació dels estudiants

	 			m  De les accions per a orientar a l’estudiant

	 			m  De la dotació de personal acadèmic

	 			m  Dels recursos i serveis de l’ensenyament

	 			m	 Dels resultats d’aprenentatge

Existeixen procediments de consulta que permetin recollir informació de graduats, empleadors •	
o altres grups socials rellevants, sobre la inserció professional dels titulats, la formació adqui-
rida (coneixements, aptituds i destreses) i els perfils professionals o les necessitats de formació 
contínua. 

Directrius i processos que s’han de definir per a completar el model i respondre a les 
necessitats del programa AUDIT per a acreditar les noves titulacions:

El programa AUDIT pren com a responsable últim de l’assegurament de la qualitat docent els centres 
universitaris. Els processos es prepararan a nivell d’Universitat de manera transversal i centralitzada i, en cada 
centre, s’incorporaran les necessitats específiques per a reflectir la seva realitat i s’hi pilotarà el model.

1.0. Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat.

1.1. Com el centre garanteix la qualitat dels seus programes formatius.

1.2. Com el centre orienta els seus ensenyaments als estudiants.

1.  REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.
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Procés de definició dels perfils i admissió dels estudiants•	

Procés d’orientació al estudiant i desenvolupament de l’ensenyança •	

Procés de gestió de la mobilitat de l’estudiant•	

Procés de gestió de l’orientació professional•	

Procés de Gestió de les pràctiques externes•	

Procés de Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments•	

1.3. Com el centre garanteix i millora la qualitat del seu personal acadèmic

Procés de definició de la política del PDI / PAS•	

Procés de captació i selecció del PDI / PAS•	

Procés de formació del PDI / PAS•	

Procés d’avaluació, promoció i reconeixement del PDI / PAS•	

1.4. Com el centre gestiona i millora els seus serveis i recursos materials

Procés de gestió dels recursos materials•	

Procés de gestió dels serveis•	

1.5. Com el centre analitza i té en compte els resultats

1.6. Com el centre publica la informació sobre les titulacions

A més, cada centre haurà de contemplar com a mínim els següents elements que afecten a la formació 
universitària:

Disseny de l’oferta formativa:

Definició de la política i objectius de qualitat•	

Definició i aprovació dels programes formatius•	

Criteris d’admissió d’estudiantes•	

Planificació de l’oferta formativa•	

Criteris per a l’eventual suspensió del títol•	

Desenvolupament de l’ensenyament i altres actuacions orientades als estudiants:

Activitats d’acollida i suport a l’aprenentatge•	

Desenvolupament de l’oferta formativa•	

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge- 

Avaluació de l’aprenentatge- 

Pràctiques externes i mobilitat d’estudiants•	

Orientació professional•	

Avaluació i millora de l’oferta formativa•	

Desplegament de les accions de millora detectades- 

Gestió de les queixes i reclamacions•	

Gestió d’expedients i tramitació de títols•	

Personal acadèmic i de suport a la docència:

Accés, avaluació, promoció, formació, reconeixement i suport a la docència•	

Recursos materials i Serveis:

Disseny, gestió i millora d’aules, espais de treball, laboratoris i espais experimentals, biblio-•	
teques i fons bibliogràfics

Recursos i serveis d’aprenentatge i suport als estudiants•	

Resultats de la formació:

Mesura, anàlisis i utilització dels resultats:•	

Inserció laboral- 

Acadèmics- 

Satisfacció dels diferents grups d’interès- 

Informació pública:

Difusió de la informació actualitzada sobre la formació universitària•	


