Facultat de Medicina

MARC GENERAL DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE MEDICINA
Aprovat en Junta Permanent de 23 de maig de 2017

Preàmbul
En base als Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació
superior (ESG), el Reial decret 1393/2007, d’ordenació dels ensenyaments oficials universitaris estableix
la necessitat d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), formalment establert i d’accés
públic, estructurat en processos que regulen tots els aspectes de la pràctica docent.
D'altra banda, en 2015 el Reial Decret 420/2015 estableix la nova acreditació institucional per la qual es
fa imprescindible la certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat.
D’acord amb aquest context europeu i la normativa vigent actual, AQU Catalunya ha actualitzat el Marc
VSMA (juliol de 2016) que pretén guanyar en utilitat i ser compatible amb el nou entorn normatiu. Els
quatre elements principals en què pivota aquest nou marc són: a) Certificació dels sistemes de garantia
de la qualitat; b) Millores en la gestió documental associada als processos; c) Focalització en
l’acreditació; d) Ús de referents que facilitin el disseny de nous programes.
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Medicina (SGIQ_FM) vol reflectir la
implicació i el compromís en la qualitat dels programes formatius que s’imparteixen i, en el funcionament
de mesures que assegurin l’avaluació i la millora contínua.
Amb el convenciment que la qualitat és un concepte que no pot estar desvinculat d’una actitud i una
cultura que impregni totes i cadascuna de les activitats del Centre, sorgeix i creix la importància de
disposar de sistemes de seguiment dels programes formatius i fer-los visibles als diferents col·lectius
com a mitjà per aconseguir que les competències, les habilitats i les aptituds dels titulats siguin
reconeguts pels ocupadors i per la societat en general.
Per aquest motiu i tenint en compte que la situació actual així ho estableix, es crea la Comissió de
Qualitat de la Facultat, delegada de la Junta Permanent de la Facultat, que vetlla per la qualitat de les
titulacions i per la correcta implantació i desplegament del SGIQ_FM.

Objectius
La Comissió de Qualitat és l’òrgan col·legiat responsable de vetllar per la política de qualitat i dels
processos de qualitat relacionats amb les titulacions impartides i amb el centre docent, aquest òrgan ha
de garantir:
 Un model d’organització i funcionament seguint els criteris establerts per AQU Catalunya.
 La determinació, avaluació i revisió periòdica dels objectius i la política de qualitat.
 Un correcte desenvolupament, implantació i desplegament del SGIQ_FM i dels processos de
planificació, desenvolupament, seguiment i millora de la qualitat del Centre.
 El plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació
dels graus i màsters.
 Mecanismes d’actualització i seguiment del desenvolupament de totes les accions per detectar
possibles millores i garantir així l’actualització i la millora contínua dels programes formatius.
 L’accés a la informació a tots els estaments, la transparència i la rendició de comptes que facin
visible la tasca de la Facultat.
 Que les titulacions impartides al Centre reuneixin els requisits necessaris per superar
favorablement els processos de seguiment i d’acreditació.
 La recollida d’evidències i facilitar l’accés d’aquestes a les persones encarregades d’analitzar-les.

Marc General de la Comissió de Qualitat de la Facultat de Medicina (Aprovat en Junta Permanent 23/05/2017) 1

Facultat de Medicina

Funcions i competències
La Comissió de Qualitat exerceix les funcions següents:
 Consensuar, actualitzar i fer el seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre i establir el
pla d’actuació que se’n derivi.
 Actualitzar i revisar els processos del SGIQ_FM.
 Vetllar per l’actualització i el manteniment dels indicadors estratègics del centre.
 Analitzar els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels diferents grups d’interès per elaborar els
informes de seguiment de les titulacions.
 Aprovar l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) i l’autoinforme d’acreditació que posteriorment
s’elevaran a la Junta de Facultat o Junta Permanent per a la seva ratificació.
 Vetllar pel correcte desplegament i seguiment de la qualitat dels processos de verificació,
seguiment , modificació i acreditació de les titulacions del Centre.
 Vetllar per l’anàlisi, proposta i desenvolupament d’accions de millora.
 Garantir la transparència, la difusió i la participació en els processos de qualitat dels diferents
estaments de la Facultat.

Composició
La Comissió de Qualitat de la Facultat de Medicina és una comissió delegada de la Junta Permanent de
la Facultat i es composa dels següents membres:









El degà/na o persona en qui delegui
Els coordinadors/es dels graus adscrits a la Facultat
Un representant de la Comissió de Màster de la Facultat
Un professorat de cada grau i un de cada màster sense vinculació a la coordinació
Un estudiant de cada grau i un de cada màster
L’administrador/a de Centre
Dos representants de la Gestió Acadèmica de la Facultat
Un representant de la Unitat de Suport a Direcció – Qualitat i Avaluació

Funcionament de la Comissió






La Comissió de Qualitat es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada semestre
sens perjudici de les sessions extraordinàries que siguin necessàries per tractar temes urgents
que puguin sorgir.
La Comissió pot decidir convidar a experts i/o assessors per tractar certes matèries que s’hagin
de treballar específicament.
Les reunions seran convocades amb una antelació mínima de set dies hàbils abans de la data de
la realització.
Quedarà constituïda en primera convocatòria quan assisteixin, com a mínim, la meitat dels seus
membres. En segona convocatòria serà suficient la presència d’una tercera part dels seus
membres.
La pressa de decisions seran adoptades per majoria simple dels membres presents.

Documents associats





Manual del SGIQ de la Facultat.
PE1 Definició de la política i objectius de qualitat.
PE2 Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de
la Facultat.
Mecanismes de Coordinació Docent dels Graus i Màsters de la Facultat de Medicina.

Disposició final
El present Marc General entrarà en vigor el curs acadèmic 2017-2018.
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