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1. Objectiu
L’objectiu del procés és establir la sistemàtica que s’ha d’aplicar en l’elaboració i la
revisió dels objectius i la política de qualitat de la Facultat dins del marc de les línies
estratègiques definides per l’equip Rectoral i el Pla Estratègic de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

2. Àmbit d’aplicació
Aquest procés arriba a totes les activitats de la Facultat de Ciències relacionades amb
els seus programes formatius.

3. Propietat del procés
El propietari d’aquest procés és el/la Degà/na de la Facultat de Ciències que, a través
de l’Equip de Deganat, en realitza la supervisió, el seguiment i la millora del Sistema de
Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat.

4. Documentació associada (inputs)
Estatuts de la UAB
Pla director de la UAB
Informes dels Comitès d’Avaluació Interns (CAI) per a l’acreditació de les titulacions
Informes dels Comitès d’Avaluació Externs (CAE) per a l’acreditació de les titulacions

5. Documentació generada (outputs)
Actes de les reunions de la Junta de Facultat i de la Junta Permanent de la Facultat de Ciències
Actes de les reunions de la Comissió de Qualitat de la Facultat de Ciències

6. Revisió i millora
La responsabilitat de la revisió del procés i de la implantació de les propostes de millora
recau en l’Equip de Deganat de la Facultat.

7. Indicadors
Els indicadors sobre els quals es farà el procediment de revisió i millora del SGIQ són
diferents paràmetres que mostren l’evolució dels indicadors de seguiment definits en el
Pla Director de la UAB per consolidar la docència de qualitat. Els indicadors definitius
corresponents a aquest procés que s’han aprovat després de la revisió del SGIQ, són
els següents:
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Posicionament de les titulacions en els rànquings.
Nombre de persones que participen en els òrgans de govern.
Adequació de l’oferta de places d’accés a la demanda d’estudiants/es procedents de
PAU i CFGS.
Nombre d’estudiants/es d’accés mitjançant altres vies o programes específics
(>25, >40, >45, Universitat a l’Abast)
Nombre d’assignatures impartides en una llengua estrangera
Indicadors d’inserció laboral segons l’enquesta realitzada per l’AQU-Catalunya

8. Desenvolupament del procés (procediment)
8.1 Definició i seguiment de la política i objectius de qualitat
La UAB parteix de la premissa que la qualitat no és un concepte que pugui ser aïllat; la
qualitat és una actitud i una manera de fer les coses que ha d’impregnar totes i cada
una de les activitats d’una organització. En conseqüència, no es pot parlar dels
“objectius i la política de qualitat de la UAB” sinó de la manera en la qual la qualitat
s’imbrica en els objectius de la política de l’Equip de Govern, reflectida en el seu pla
director i les línies estratègiques definides posteriorment per l’equip Rectoral.
D’acord amb el pla director elaborat per l’Equip de Govern de la UAB (aprovat pel
Consell de Govern) i l’estructura transversal de la UAB amb implicacions de
responsabilitats en cada centre, l’Equip de Deganat de la Facultat defineix la política de
qualitat dels programes formatius del centre i la Junta de facultat és la seva responsable.
La política i els objectius de qualitat queden plasmats a les actes de l’esmentada Junta.
El o la responsable de vetllar pel compliment de la política de qualitat i de reportar a la
Junta del Centre les eventuals desviacions detectades i les propostes de correcció i
millora és el/la Degà/na.

8.2 Revisió de la política i objectius de la qualitat
La política i objectius de qualitat de la Facultat de Ciències es revisen d’acord amb les
modificacions del pla director de la UAB i les línies estratègiques definides posteriorment
per l’equip Rectoral sobre la política de qualitat dels seus programes formatius.

8.3 Implantació de les millores
L’Equip de Deganat de la Facultat de Ciències és el responsable de l’execució de les
millores sorgides del procés de revisió i del procés de seguiment anteriorment explicat,
mitjançant els Vicedegans, les coordinacions i responsables d’aspectes concrets de la
Facultat i amb la participació activa dels departaments adscrits.

8.4 Participació dels grups d’interès
Grups d’interès
Equip de Deganat, coordinació de
titulacions i directors de departament

Forma de participació
les

Reunions periòdiques de l’Equip de Deganat
amb les coordinacions de titulacions de graus
i màsters universitaris i els directors de
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departaments adscrits. Debats en la Junta de
Facultat i les seves comissions delegades

Qualitat, Professorat, alumnat i PAS

Debats en la Junta de facultat i les seves
comissions delegades.

Equip de deganat, coordinacions, alumnes i
PAS

Debats en la Comissió de Qualitat de la
Facultat

8.5 Informació pública
El Pla director de la UAB és públic i consultable per tota la comunitat universitària a
través de les intranets del professorat, del PAS i dels i les estudiants/es. La seva
aplicació a la FC és públic a la web de l’esmentada facultat.

8.6 Rendició de comptes
La rendició de comptes als diferents col·lectius i grups d’interès es fa mitjançant la
publicació dels informes de seguiment de les titulacions de la Facultat de Ciències, en
els processos d’acreditació i en els informes emanats del Sistema de Garantia Interna
de Qualitat de la Facultat de Ciències. La rendició de comptes s’assegura pel fet que els
esmentats grups estan representats en els òrgans col·legiats i les comissions de debat
i aprovació dels processos:





Claustre
Consell de Govern (i les seves comissions delegades)
Junta de Facultat (i les seves comissions delegades)
Junta Permanent de la Facultat responsable del debat i l’aprovació dels diferents
informes de seguiment que es generen en el Procés PC7
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