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5.1. OBJECTE
L’objecte d’aquest document es presentar els mecanismes que permeten a
l’ETSECCPB de la UPC garantir la qualitat dels seus programes formatius,
mantenir i renovar adequadament la oferta formativa així com aprovar, controlar i
revisar aquests programes formatius.

5.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Els ensenyaments de grau i postgrau que ofereix l’ETSECCPB

5.3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
• Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix la
ordenació dels estudis
• Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats
• Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei
Orgànica t/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOMLOU)
• Protocol d’avaluació para la verificació dels títols universitaris oficials
ANECA 29/11/07
• Estatuts de la UPC
• Reglament de l’ETSECCPB
• Comissió de Planificació i Avaluació de la UPC
• Pla Estratègic de l’ETSECCPB
• Manual del SGIQ
• Desplegament normatiu vigent

5.4. DESENVOLUPAMENT
L’ETSECCPB per garantir la qualitat dels programes formatius que imparteix disposa
de mecanismes que li permeten mantenir i renovar la oferta formativa i desenvolupar
metodologies per a l’aprovació, el control i la revisió periòdica dels programes. Per
fer-ho :
• Determina els òrgans, grups d’interès, i procediments implicats en el disseny,
control, planificació, desenvolupament i revisió periòdica dels títols, els seus
objectius i competències associades
• Disposa de sistemes de recollida i anàlisis d’informació (inclosa la procedent
de l’entorn nacional i internacional que li permetran valorar el manteniment de
l’oferta formativa, si actualització i renovació).
• Compta amb mecanismes que regulen el procés de presa de decisions relatiu
a la oferta formativa i el disseny dels títol i els seus objectius
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• S’assegura que es desenvolupen els mecanismes necessaris per implementar
les millores derivades del procés de revisió periòdica de les titulacions.
• Determina l’estil (com, qui i quan) en que es rendeixen comptes als grups
d’interès sobre la qualitat dels ensenyaments
• Defineix els criteris per l’eventual suspensió del títol
Per desenvolupar les anteriors funcions, el SGIQ de l’’ETSECCPB compta amb els
següents processos documentats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir la política i objectius de qualitat
Garantir la qualitat dels programes formatius
Planificació dels programes formatius
Definició de perfils d’ingrés i captació d’estudiants
Definició de l’accés, admissió i matriculació d’estudiants
Orientació a l’estudiant
Seguiment de la docència
Publicació d’informació sobre titulacions
Anàlisis dels resultats
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