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1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE
1.1 EL CENTRE
La Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) de Ciències de la Salut i de la Vida es va constituir per
Resolució del rector de 15 de gener del 2016 i té la funció de coordinar la Facultat de Ciències de la
Salut i de la Vida (FCSV), responsable de l’organització i la docència dels estudis de grau, i el
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, responsable de la contractació del professorat,
de la recerca i dels programes de postgrau (màster i doctorat).
La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF va iniciar la seva activitat durant el curs
1998-1999 amb la llicenciatura en Biologia, uns estudis amb una orientació biosanitària i amb un
projecte educatiu innovador. Des del curs 2008-2009 s'hi imparteixen els graus en Biologia Humana i
en Medicina, adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). El primer és hereu de
l'antiga llicenciatura en Biologia i el de Medicina és un grau compartit amb la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). A partir del curs 2011-2012, la FCSV també imparteix el grau en Enginyeria
Biomèdica conjuntament amb l'Escola Politècnica de la UPF, centre responsable d'aquests estudis. A
més, des del curs 2016-17 la FCSV participa al costat de la Universitat Politècnica de CatalunyaBarcelona Tech (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB) en la impartició del grau en Bioinformàtica.
La gestió d’aquest grau correspon a la Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF).
Així mateix, el centre gestiona diferents màsters: el màster universitari en Recerca Biomèdica, el
màster universitari en Salut Pública (UPF-UAB), el màster universitari en Laboratori d'Anàlisis
Clíniques, el màster universitari en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (UPF-UB), el màster
en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica i, des del curs 2017-2018 i fins al curs 2019-20 (ambdós
inclosos), el màster universitari de Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals. A més, la
FCSV participa en diverses titulacions interuniversitàries coordinades per altres centres: el màster
interuniversitari en Neurociències (UB-UPF), el màster interuniversitari en Medicina Respiratòria
(UB-UPF) i el màster interuniversitari en Seguretat i Salut del Treball: Prevenció de Riscos Laborals
(UPC-UPF ). Així mateix, està involucrada en el màster en Formació del Professorat d'Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, especialitat de
Ciències Naturals (Biologia, Geologia, Física i Química), que gestiona la Universitat.
El centre es troba en un entorn biosanitari dependent del Parc de Salut Mar de Barcelona (PSMAR)
compartint un edifici docent amb dues institucions universitàries més: la Facultat de Medicina de la
UAB i l'Escola d'Infermeria de la mateixa institució sanitària.

1.2 PROFESSORAT I RECERCA
Els professors de la Facultat pertanyen a un únic departament universitari, el Departament de
Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS), que està situat al Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB), un dels centres d'investigació més importants del país. El DCEXS, fundat el 1998,
pretén desenvolupar amb èxit un projecte en el qual la recerca i l'ensenyament estan fermament
integrats, i on la recerca científica està present en els estudiants en totes les etapes dels estudis, de
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grau, de màster i de doctorat. El seu gran objectiu és buscar l'excel·lència tant en la docència com en
la recerca, i els seus professionals estan totalment implicats en la docència de grau i de postgrau.
Els grups de recerca van ser contractats després d'un rigorós procés de selecció, i un important
nombre d'investigadors joves han estat reclutats a través de convocatòries competitives com són els
programes Ramón y Cajal (25 investigadors) o ICREA (10 investigadors). A més a més, el DCEXS va
rebre el 2014 i el 2019 la distinció d’Unitat d’Excel·lència María de Maeztu, concedida pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat / Ministeri de Ciència e Innovació.
L'any 2019, el DCEXS presenta una plantilla docent dotada de 55 professors (11 Agregats, 7 Titulars
Universitaris, 13 Catedràtics Contractats, 21 Catedràtics Universitaris, 2 Lectors, i 1 Emèrit), a més de
122 Associats i 75 Associats Mèdics (que en conjunt desenvolupen la seva activitat professional en
àmbits afins a la biomedicina, bé en centres clínics, de recerca o empreses).
Com s'ha esmentat anteriorment, el DCEXS és també responsable d'un únic Programa de Doctorat,
en Biomedicina. Aquest programa va començar l'any acadèmic 1998-1999 i en 2011 va ser guardonat
amb el "Segell de qualitat cap a l'excel·lència" (MEE2011-0323) per part de l'Agència Nacional
d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). En el curs acadèmic 2012-13, l'ANECA també va
verificar els seus continguts i des de llavors forma part de l'Escola de Doctorat de la UPF i segueix les
últimes normatives dels estudis de doctorat a Espanya, l'anomenat Reial Decret (RD) 99/2011, que
es van introduir per complir amb les directrius i recomanacions de l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES) sobre estudis de doctorat. Des de febrer de 2019 el programa es troba “Acreditat en
progrés d'Excel·lència”. El nostre programa de doctorat porta a terme totes les seves activitats en
anglès i cada any atrau un gran nombre d'estudiants de l'estranger. Aquestes activitats tenen com a
principal objectiu preparar els estudiants per convertir-se en investigadors independents que
desenvolupin una carrera científica.
Cal destacar també que tota l'activitat docent de la Facultat està dirigida i coordinada per la Unitat
d'Educació en Ciències de la Salut (UECS). A més, el centre disposa d’un grup d'investigació
denominat Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (Grup de Recerca Educativa en Ciències
de la Salut -GRECS). Es tracta d'un grup de recerca reconegut per la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
que forma part del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS).
El GRECS porta a terme la investigació derivada de les necessitats dels programes educatius del
Centre
i
els
seus
objectius
poden
ser
consultats
en
el
següent
https://www.upf.edu/web/grecs/sobre-nosaltres.

1.3 PROJECTE EDUCATIU
El projecte educatiu es caracteritza per:
a) La promoció d'aprenentatges actius, amb una alta implicació de l'estudiant, en detriment dels més
passius. Una part de la docència es fa en format d'aprenentatge basat en problemes (ABP).
b) La importància concedida a l'aprenentatge d'habilitats pràctiques.
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c) L'ús de les noves tecnologies en els processos d'aprenentatge, utilitzant la intranet de la UPF de
manera habitual en totes les assignatures dels estudis.
d) Un sistema d'avaluació del rendiment acadèmic unificat i objectiu en el qual els estudiants tenen
la màxima informació possible per tal que puguin controlar el resultat dels seus aprenentatges.
e) Un programa per fomentar i poder acreditar quatre competències genèriques especialment
rellevants: parlar en públic davant de qualsevol auditori, escriure correctament, treballar en grup i
recollir i seleccionar informació utilitzant les noves tecnologies.
f) El foment de la mobilitat a través dels programes d'intercanvi oficials (Sèneca, Erasmus, etc.) i,
especialment, a partir d'un programa propi d'estades durant els mesos d'estiu.
g) Un programa d'acció tutorial en què cada estudiant té un professor tutor al llarg de tota la seva
carrera per facilitar-li el progrés acadèmic.
h) La implicació dels estudiants en els processos de millora de la qualitat docent.
i) L'estímul d'hàbits de treball i d'estudi per a tota la vida, al qual es reserva temps necessari en la
programació docent.
j) Unes relacions cordials entre tots els membres de la comunitat universitària —estudiants,
professors i treballadors d’administració i serveis—, que fomentin el benestar en la vida
universitària.
k) Disposar des de l'inici d'un programa intern de qualitat amb diversos indicadors per anar avaluant
el resultat de l'activitat de la Facultat (d'accés públic a la web de la Facultat).

Finalment, la FCSV ha estat un gresol d'innovació docent reconegut pels organismes educatius
mitjançant moltes ajudes per a projectes concrets i mitjançant diversos premis a la qualitat docent
universitària. En concret, la FCSV ha rebut set distincions Vicens Vives a la qualitat docent (la màxima
distinció de la Generalitat de Catalunya), dos individuals el 2011 i el 2015 i cinc a projectes col·lectius
(al projecte educatiu general el 2002; a l'assignatura d'itineraris professionals en Biologia el 2005; a
la utilització del cinema comercial com a eina docent el 2009; al contacte precoç amb la realitat
assistencial d'estudiants de medicina amb els pacients el 2013, i al sistema col·lectiu d’avaluació el
2016). Així mateix, també va rebre un premi d'innovació docent del Ministeri d'Educació el 2006 per
l'activitat d'aprenentatge basat en problemes (ABP).
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2. ORGANITZACIÓ I RESPONSABLES DEL CENTRE
2.1 UNITAT DE COORDINACIÓ ACADÈMICA (UCA) DE CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA
La Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida va ser constituïda per
Resolució del rector de 15 de gener del 2016 i té les funcions següents:
a) Coordinar els ensenyaments que imparteix en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta
formativa de grau, màster i doctorat.
b) Coordinar la recerca i la docència.
c) Coordinar la política de personal amb les polítiques de recerca i docent.
d) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de
nous estudiants, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que
requereixen d'una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.
e) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació amb altres
disciplines científiques.
f) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels centres i departaments de manera
conjunta.
Per portar a terme aquestes funcions, l’UCA s'organitza en els àmbits següents:
—Docència: comprèn la coordinació dels ensenyaments de grau i de màster universitari, així com els
ensenyaments de doctorat.
—Recerca i transferència: comprèn la coordinació dels programes científics i de l'oficina de recerca i
transferència.
—Promoció i qualitat: comprèn l'externalització, la internacionalització, la qualitat, la promoció i la
comunicació; i les polítiques transversals, com ara la responsabilitat social.
—Infraestructures de recerca i de docència: comprèn la coordinació dels serveis científico-tècnics,
dels laboratoris i de l'oficina de coordinació i avaluació acadèmica, de la innovació tecnològica i
docent i dels títols propis.
—Professorat: comprèn la coordinació de la política de personal docent i investigador de l’UCA, en
coherència amb les polítiques de recerca i docent.
Correspon a tots els àmbits promoure el caràcter interdisciplinari de la recerca i els ensenyaments i
la cooperació amb altres disciplines científiques.
Membres
L'equip de coordinació de l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida està compost per:

7

—El responsable de l’UCA, el director o directora del Departament de Ciències Experimentals i de la
Salut, que exerceix les funcions de coordinació general i direcció dels àmbits de l’UCA de docència,
recerca i transferència, promoció i qualitat i infraestructures de recerca i docència, i dirigeix la
coordinació del professorat.
—El degà o degana de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, que exerceix la coordinació de
l'àmbit de docència.
El secretari o secretària del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, responsable de
l'àmbit de recerca i transferència.
—El sotsdirector o sotsdirectora del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut,
responsable de l'àmbit de promoció i qualitat.
—El sotsdirector o sotsdirectora del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut,
responsable de l'àmbit d'infraestructures de recerca i de docència.
—El director o directora del Campus Mar.

2.2 FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA
Les seves funcions, segons l’acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, modificat per
acord del Consell de Govern de 15 de juny del 2005 i de 6 d'octubre del 2008, desenvolupades a
l’article 7 són:
“La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments
universitaris i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció de
títols acadèmics oficials del grau en Biologia i el grau en Medicina i d’aquells títols oficials o no que la
Universitat pugui adscriure-hi en el futur, i de totes aquelles altres funcions que determinen els
Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i aquest reglament.”
La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida té la missió de cercar l'excel·lència en la docència en
tots els estudis que pugui impartir. Com a servei públic, té la vocació d'oferir la màxima qualitat
educativa, fomentar el benestar de tots els membres de la comunitat universitària i respondre a les
necessitats de la societat.
A l’article 2 s’inclouen les funcions de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida:
a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteix, així com per la promoció de
bones pràctiques en aquest àmbit.
b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions oficials i les pròpies de
la Universitat que imparteix.
c) Elaborar i modificar els plans d'estudis d'acord amb allò previst en els Estatuts.
d) Informar els departaments sobre les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels
investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.
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e) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal
que la docència s'ajusti al perfil de la titulació.
f) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i altres institucions públiques o
privades i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció
laboral dels graduats.
g) Realitzar activitats de formació al llarg de tota la vida, d'acord amb la normativa que desenvolupi
el Consell de Govern.
h) Realitzar activitats culturals i d'extensió universitària o bé col·laborar-hi.
i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de
personal d'administració i serveis i sobre les necessitats formatives d'aquest personal.
j) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de
col·laboració amb altres entitats.
k) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació de la Facultat i del personal
acadèmic i d'administració i serveis que hi està adscrit.
l) Organitzar, quan escaigui, les proves d'accés a la Facultat, d'acord amb les normes aprovades pel
Consell de Govern.
m) Administrar el seu pressupost.
n) Qualsevol altra que els assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin.
Junta de Facultat
Les seves funcions, segons l’acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, modificat per
acord del Consell de Govern de 15 de juny del 2005 i de 6 d'octubre del 2008. desenvolupades a
l’article 7 són:
a) Elegir el degà o degana de la Facultat i proposar-ne la revocació.
b) Aprovar els objectius de la Facultat en el marc estratègic de la Universitat.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats de la Facultat.
d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió i supressió de departaments que
imparteixin docència a la Facultat.
e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió a la Facultat i sobre la determinació de la
capacitat de places docents d'aquests.
f) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans i la seva oferta d'activitat
docent i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en
matèries o àrees de la seva competència.
g) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteixen,
d'acord amb els requisits establerts en els Estatuts o en la normativa que els desenvolupi.
h) Aprovar el pressupost de la Facultat i acordar els compromisos incorporats en els instruments que
els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.
9

i) Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de
Govern.
j) Totes aquelles funcions relatives a la Facultat que els Estatuts li atribueixin explícitament.
k) La Junta pot crear comissions específiques, de les quals s'haurà de determinar l'objectiu i la
composició. Per aprovar la creació d'una comissió es necessita el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres de la Junta. Les comissions elegiran un president i un secretari.
Composició
La Junta de Facultat té 23 membres, i està composta per:
a) El degà o degana de la Facultat, que la presideix.
b) Una representació dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin
docència a la Facultat, equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, elegida per i entre ells (11
membres).
c) Una representació de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en
formació, elegida per i entre ells, equivalent al 13% dels membres totals de la Junta (3 membres).
d) Una representació dels estudiants matriculats en el centre o estudi, elegida per i entre ells,
equivalent al 27% dels membres totals de la Junta (6 membres).
e) Una representació del personal d'administració i serveis que hi està adscrit, elegida per i entre els
membres d'aquest col·lectiu, equivalent al 9% dels membres totals de la Junta (2 membres).
Els vicedegans i el secretari o secretària de la Facultat, que exerceix la secretaria de la Junta,
assisteixen a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres electes.
També assisteix a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot, el representant del gerent que
exerceixi l'administració de la Facultat, el cap d'estudis, el director del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut i la persona responsable de la Biblioteca ubicada a l'àrea territorial de la
Facultat.

Òrgans unipersonals d'àmbit particular
• Degà o degana
• Vicedegà o vicedegana
• Secretari o secretària acadèmic
• Cap d’estudis
• Vicedegà o vicedegana i coordinador o coordinadora docent del grau en Biologia Humana
• Vicedegà o vicedegana i coordinador o coordinadora docent del grau en Medicina
• Coordinador o coordinadora docent del grau en Enginyeria Biomèdica
• Director o directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent
• Coordinació màster-Facultat
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2.3 DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT
El Departament està regulat pel seu reglament (acord del Consell de Govern de 12 de desembre del
2012) que, a l’article 4, estableix les seves funcions:
a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, els estudis oficials de postgrau
que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d'especialització i de formació al llarg de tota la
vida, en els àmbits que li són propis.
b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la
seva competència a l'efecte del pla d'activitat docent i col·laborar amb els centres en el seu control.
c) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d'estudis que l'afectin.
d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat
que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de
planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions
d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els Estatuts.
e) Propiciar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la
innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del
personal investigador en formació.
f) Participar en les tasques d'avaluació, acreditació i certificació del Departament i del seu personal.
g) Cooperar amb altres departaments i amb altres centres i instituts universitaris o centres de
recerca de la Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de
programes de recerca o docents i per promoure activitats interdisciplinàries o d'interès conjunt. A
aquests efectes promou l'establiment de convenis i de contractes a què es refereix l'article 83 de la
Llei orgànica d'universitats.
h) Informar sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.
i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les
iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres
organismes oficials i donar-hi suport.
j) Administrar el seu pressupost.
k) Qualsevol altra funció que li assignin els Estatuts o les normes que els desenvolupin.
El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora del Departament, que el presideix.
b) Tot el personal acadèmic doctor i els investigadors vinculats adscrits al Departament.
c) Una representació dels col·lectius següents:
1. Resta de personal acadèmic de les diferents categories i del personal investigador en
formació, elegits per i entre ells, equivalent al 5% del total del Consell.
2. Estudiants dels ensenyaments en els quals el Departament imparteix docència, elegits per
i entre ells, dins de cada col·lectiu, equivalent al 20% del total del Consell. Els estudiants de
màster i de doctorat suposaran les tres quartes parts de la representació dels estudiants.
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3. Personal d'administració i serveis adscrit al Departament, elegit per i entre els membres
d'aquest col·lectiu, equivalent al 5% del total del Consell.
El sotsdirector o sotsdirectora i el secretari o secretària del Departament, que exerceix la
secretaria del Consell, poden assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot,
llevat que en siguin membres electes.
Les comissions delegades són la Comissió Científica, la Comissió de Professorat, la Comissió
d'Ensenyament i la Comissió de Postgrau. El Consell de Departament pot crear altres comissions
delegades amb fins i funcions específiques quan ho consideri convenient.
Òrgans unipersonals d'àmbit particular
• Director o directora
• Sotsdirectors
• Secretari o secretària
• Coordinador o coordinadora del màster universitari en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
• Coordinador o coordinadora del màster universitari en Recerca Biomèdica
• Coordinador o coordinadora del màster universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
• Coordinador o coordinadora del màster universitari en Laboratori d’Anàlisis Clíniques
• Coordinador o coordinadora del màster universitari en Salut Pública
• Coordinador o coordinadora del màster universitari en Recerca Multidisciplinària en Ciències
Experimentals
• Coordinador o coordinadora del programa de doctorat en Biomedicina

2.4 ALTRES COMISSIONS DE LA UCA DE CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA
Comissió de Qualitat
La Junta de Facultat i el Consell de Departament van aprovar la creació de la Comissió de Qualitat del
centre el 29 de maig del 2017 i el 27 de maig de 2017 respectivament.
Els seus objectius i funcions són:
• Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.
• Revisar i aprovar els informes de seguiment.
• Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació.
• Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
• Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.
• Revisar i aprovar el SGIQ del centre.
Està formada per:
• El director o directora de la Unitat o del centre
• El membre de l’equip de direcció encarregat de qualitat
• Els coordinadors dels ensenyaments de grau
• Els coordinadors dels màsters universitaris
• Els coordinadors dels programes de doctorat
• El/la cap de la Unitat de Gestió i Administració (UGA) de Ciències de la Salut i de la Vida
• Dos representants del professorat
• Tres representants dels estudiants (grau, màster i doctorat)
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Comitès d’Avaluació Interna del Centre als processos d’acreditació
A continuació es presenta la composició mínima dels Comitès d’Avaluació Interna (CAI) que es
formaran al Centre:
Grau i màster
• El director o directora de la Unitat o del centre (que actuarà de president del CAI)
• Coordinador / director de cada titulació avaluada
• Un PDI de cada titulació avaluada
• Un estudiant o graduat de cada titulació avaluada
• Cap d’UGA (que actuarà de secretari del CAI)
• El responsable de qualitat del centre -perfil acadèmic• Una persona del PAS del centre que doni suport a la qualitat
• Una persona de l’OTQ
Doctorat
• Director del Centre
• Coordinador de cada programa avaluat
• Responsable de qualitat del centre -perfil acadèmic
• Un director de tesi de cada programa avaluat
• Un doctorand de cada programa avaluat
• Una persona del PAS del centre que doni suport al doctorat
• Una persona de l’OTQ
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3. SISTEMA INTERN DE GARANTIA DE LA QUALITAT
3.1 MARC SGIQ UPF
Ja des dels seus inicis, la UPF té integrada en les seves activitats una cultura de la qualitat que s’ha
anat mantenint i transmetent any rere any i que l’ha arribat a posicionar actualment com una de les
universitats amb els millors indicadors en matèria de docència i de recerca tant en l’àmbit estatal
com en l’internacional.
Aquesta cultura de qualitat s’ha estès no només a la qualitat dels programes formatius sinó també a
la dels processos de gestió necessaris per a la seva execució. En paral·lel, s’ha anat gestant un
sistema intern que ha permès encaminar totes aquestes accions de manera coordinada, cooperativa
i sostinguda.
La UPF té definida i documentada la seva política i estratègia de qualitat, així com un Manual Marc
del SGIQ, un manual de processos i un catàleg d’indicadors, disponibles per a la seva consulta a la
web de Qualitat de la UPF.
El disseny del SGIQ de les titulacions de la UPF va obtenir la seva certificació l’any 2011, seguint les
directrius del programa AUDIT. Des de llavors, el sistema s'ha revisat i millorat en diverses ocasions,
essent l’última revisió l’any 2019. Des d'aquest punt de vista s'entén com un sistema que viu en
constant actualització, i on és imprescindible les aportacions dels Centres a través dels informes de
seguiment anuals, les revisions dels seus SGIQs i la seva presència a la Comissió de Qualitat.
El SGIQ Marc de la UPF es configura com un marc o model comú per a totes les titulacions de la UPF
(grau, postgrau i doctorat), permetent adaptar-se a les característiques pròpies de cada centre. Això
vol dir que hi ha un disseny comú i una implantació personalitzada que dóna resposta a les
particularitats de cada centre.
Aquest model alleugereix la tasca de recollida d'informació dels diferents centres i departaments,
possibilitant que centrin els seus esforços en l'avaluació pròpiament dita i en la generació i
seguiment de les accions de millora que cada centre/unitat decideixi endegar respectant
absolutament la singularitat, la sensibilitat, la creativitat i l’estratègia pròpia de cadascun.
El centre de Ciències de la Salut i de la Vida disposa del seu propi SGIQ, així com de la seva pròpia
comissió, que és la responsable del seguiment i la millora contínua, així com de la revisió i
actualització del SGIQ. Aquest sistema propi conté la política de qualitat del Centre, els seus
responsables, els seus indicadors i els seus processos. Tota aquesta informació està disponible en
l'apartat Qualitat de la pàgina web del centre de Ciències de la Salut i de la Vida.
3.1.1 ÒRGAN CENTRAL RESPONSABLE DEL SGIQ-UPF
L’òrgan central responsable del SGIQ Marc UPF és la Comissió de Qualitat, que fou creada per
Resolució del rector de 30 de març del 2009. Aquesta Comissió és l'encarregada de dissenyar,
avaluar i implementar el SGIQ, que proporciona a tota la institució un marc de referència en què
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s'integren i es vinculen la informació i els sistemes d'informació, amb la presa de decisions a tots els
nivells.
La Comissió de Qualitat integra representants de tots els grups d'interès de la Universitat (entre
ells, els centres) i disposa del suport tècnic de l'Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), adscrita a la
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ).

3.2 POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT DEL CENTRE
3.2.1 POLÍTICA DE QUALITAT DEL CENTRE
La Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida ha desenvolupat la seva
política de qualitat de la docència i l’aprenentatge basant-se en les polítiques de qualitat de la UPF i
el Pla Estratègic de la Universitat. Aquesta política pretén perseguir la millora contínua en els graus,
els màsters i el programa de doctorat que imparteix el centre per obtenir la màxima qualitat en la
formació universitària, així com assolir l’excel·lència en les activitats de recerca que es realitzen.
Missió
La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida va iniciar la seva activitat durant el curs 1998-1999
amb la missió d’oferir estudis en l’àmbit biosanitari. Des de l’inici, aquests estudis han estat
emmarcats dins d’un projecte educatiu col·lectiu i innovador que entén la qualitat com a part
indivisible de totes les accions que es porten a terme. La seva principal vocació és formar persones
competents en l’àmbit biomèdic que puguin desenvolupar-se professionalment i personalment al
llarg de la seva vida.
Visió
La visió és la de formar persones amb capacitat i habilitats per progressar i per aprendre, amb
coneixements i destreses que les capacitin per desenvolupar les diverses possibilitats de la pràctica
en ciències de la salut, incloent-hi la indústria farmacèutica i bioctecnològica, la prevenció i la salut
pública, l’assistència sanitària, la bioinformàtica, la recerca biomèdica i la docència en aquestes
àrees.
Valors
Els principals valors en els quals es basa la política del centre són:
• Qualitat
• Compromís
• Excel·lència
• Formació integral
• Multidisciplinaritat
• Cooperació
• Internacionalització
• Innovació i creativitat
• Equitat
• Ètica
• Retorn i retiment de comptes a la societat
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Objectius
Per tal de portar a terme el control de la qualitat i poder retre comptes, s’han definit els objectius
següents:
• Orientar els ensenyaments cap a l’excel·lència.
• Definir uns processos de gestió de la docència clars i transparents que permetin garantir la qualitat
i que incloguin la pròpia millora contínua.
• Establir processos per detectar problemes en el funcionament acadèmic i administratiu per
incloure procediments de millora.
• Fer el seguiment dels programes formatius de les titulacions.
• Complir els requisits de l’Agència de Qualitat Universitària.
• Promoure la millor selecció i formació contínues del personal docent i investigador, i del personal
d’administració i serveis.
• Implicar els estudiants, el personal docent i investigador, i el personal d’administració i serveis en
la millora contínua de la qualitat de les activitats del centre.
• Revisar periòdicament els objectius, la política de qualitat i el propi sistema de qualitat del centre
amb la finalitat de mantenir-los adequats als canvis que puguin sorgir en els àmbits acadèmic,
organitzatiu, estructural o social.
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3.2.2 OBJECTIUS DE QUALITAT DEL CENTRE
CEXS_OBJ001

Orientar els ensenyaments cap a l’excel·lència.

Vinculació Pla
Estratègic

Àmbit estratègic de Docència
Objectius estratègics:
- Consolidar un model educatiu propi
Àmbit estratègic d’Internacionalització
Objectius estratègics:
- Esdevenir una universitat preeminent a Europa, amb projecció global

Indicador

Percentatge de titulacions acreditades amb excel·lència

Termini d’execució

Fins la finalització del Pla Estratègic 2016-2025

Responsable

Responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida

CEXS_OBJ002

Definir uns processos de gestió de la docència clars i transparents que permetin
garantir la qualitat i que incloguin la pròpia millora contínua

Vinculació Pla
Estratègic

Àmbit estratègic de Docència
Objectius estratègics:
- Consolidar un model educatiu propi
Àmbit estratègic de Finançament i governament
Objectius estratègics:
- Impulsar canvis organitzatius per facilitar la governança de la Universitat

Indicador

Percentatge de titulacions amb processos específics de Centre per a la gestió de la
docència

Termini d’execució

Fins la finalització del Pla Estratègic 2016-2025

Responsable

Responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida

CEXS_OBJ003

Establir processos per detectar problemes en el funcionament acadèmic i
administratiu per incloure procediments de millora.

Vinculació Pla
Estratègic

Àmbit estratègic de Docència
Objectius estratègics:
- Consolidar un model educatiu propi
Àmbit estratègic de Finançament i governament
Objectius estratègics:
- Impulsar canvis organitzatius per facilitar la governança de la Universitat

Indicador

Percentatge de titulacions amb processos específics de Centre per al funcionament
acadèmic (gestió docent) i administratiu (gestió de la informació sobre assignatures
del Centre i professorat implicat)

Termini d’execució

Fins la finalització del Pla Estratègic 2016-2025

Responsable

Responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida
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CEXS_OBJ004

Fer el seguiment dels programes formatius de les titulacions.

Vinculació Pla
Estratègic

Àmbit estratègic de Docència
Objectius estratègics:
- Donar resposta a una demanda de formació exigent i canviant
Àmbit estratègic de Responsabilitat i sostenibilitat
Objectius estratègics:
- Esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible

Indicador

Percentatge de titulacions amb informes de seguiment complet i/o d'acreditació

Termini d’execució

Fins la finalització del Pla Estratègic 2016-2025

Responsable

Responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida

CEXS_OBJ005

Complir els requisits de l’Agència de Qualitat Universitària.

Vinculació Pla
Estratègic

Àmbit estratègic de Docència
Objectius estratègics:
- Donar resposta a una demanda de formació exigent i canviant

Indicador

Percentatge de titulacions acreditades

Termini d’execució

Fins la finalització del Pla Estratègic 2016-2025

Responsable

Responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida

CEXS_OBJ006

Promoure la millor selecció i formació contínues del personal docent i investigador, i
del personal d’administració i serveis.

Vinculació Pla
Estratègic

Àmbit estratègic de Comunitat
Objectius estratègics:
- Consolidar una comunitat plural i connectada
Àmbit estratègic de Responsabilitat i sostenibilitat
Objectius estratègics:
- Esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible

Indicador

Nivell mitjà de satisfacció docent amb el professorat, directors de tesis doctorals i
amb els serveis universitaris per part dels estudiants de Graus, Màsters i Doctorat
(enquestes a graduats)

Termini d’execució

Fins la finalització del Pla Estratègic 2016-2025

Responsable

Responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida
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CEXS_OBJ007

Implicar els estudiants, el personal docent i investigador, i el personal
d’administració i serveis en la millora contínua de la qualitat de les activitats del
centre.

Vinculació Pla
Estratègic

Àmbit estratègic de Comunitat
Objectius estratègics:
- Promoure una comunitat participativa i socialment responsable
Àmbit finançament i governament
Objectius estratègics:
- Impulsar canvis organitzatius per facilitar la governança de la Universitat

Indicador

Percentatge de grups d'interès amb representació i participació en cada reunió de la
Comissió de Qualitat del Centre

Termini d’execució

Fins la finalització del Pla Estratègic 2016-2025

Responsable

Responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida

CEXS_OBJ008

Revisar periòdicament els objectius, la política de qualitat i el propi sistema de
qualitat del centre amb la finalitat de mantenir-los adequats als canvis que puguin
sorgir en els àmbits acadèmic, organitzatiu, estructural o social.

Vinculació Pla
Estratègic

Àmbit estratègic de Finançament i governament
Objectius estratègics:
- Impulsar canvis organitzatius per facilitar la governança de la Universitat

Indicador

Nombre de revisions del SGIQ del Centre

Termini d’execució

Fins la finalització del Pla Estratègic 2016-2025

Responsable

Responsable de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida
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3.3 ABAST DEL SGIQ DEL CENTRE
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del centre comprèn totes les titulacions (de grau,
de màster i de doctorat) que imparteix l'UCA de Ciències de la Salut i de la Vida, que al novembre
del 2020 són:

GRAUS

Grau en Biologia Humana
Grau en Medicina

MÀSTERS

Màster universitari en Recerca Biomèdica
Màster universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques
Màster universitari en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
Màster universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
Màster universitari en Salut Pública
Màster Universitari de Formació de Professorat de Secundària UPF-UOC

DOCTORAT

Doctorat en Biomedicina

3.4 RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT DEL CENTRE
3.4.1 LA COMISSIÓ DE QUALITAT DEL CENTRE
L’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida té com a màxim òrgan de direcció i control del sistema de
Qualitat la Comissió de Qualitat. Aquesta comissió és la responsable de garantir la implantació i
efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions que imparteix el centre i té la
funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de millora en totes les
titulacions de l'àmbit de les Ciències de la Salut i de la Vida. Així mateix es responsabilitza de la
posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar
a cada ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el
seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model
docent.
La Comissió de Qualitat del Centre està presidida pel responsable de l’UCA i en son membres:

COMISSIÓ DE
QUALITAT DEL
CENTRE
(COMPOSICIÓ)

-

el/la director/a de la UCA
el/la degà/ana del centre
el/la responsable de qualitat del centre
els/les coordinadors/es docents dels graus
els/les coordinadors/es docents dels màsters universitaris
el/la coordinador/a docent del programa de doctorat
el/la cap de la Secretaria Administrativa del Centre
dos representants del professorat
tres representants dels estudiants (grau i postgrau)
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Les funcions de la Comissió de Qualitat són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analitzar els indicadors de qualitat de les titulacions i fer-ne el seguiment.
Revisar i aprovar els informes de seguiment.
Revisar i aprovar els autoinformes d'acreditació.
Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
Revisar l'estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.
Revisar i aprovar el SGIQ del centre

Tanmateix, les diferents Comissions del Centre, així com la Junta de la Facultat i el Consell de
Departament són també responsables del SGIQ en tant que col·laboren i desenvolupen
tasques de control de la qualitat en els àmbits competencials que els hi son propis.
3.4.2 RESPONSABLE DE QUALITAT DEL CENTRE
Les funcions de disseny i de control de la qualitat són coordinades i impulsades, sota la supervisió
del responsable de l’UCA, pel responsable de Qualitat del centre, el qual treballa en col·laboració i
relació amb la Unitat de Gestió Administrativa (UGA) de Ciències de la Salut i de la Vida i amb les
unitats administratives i tècniques de la UPF que tenen responsabilitat sobre la gestió del sistema
de qualitat (Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), adscrita a la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat, i
que intervenen sectorialment com la Unitat d’Organització i Processos (UOP), l’Oficina de
Programació i Planificació d’Estudis (OPPE), el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i
Coneixement (CLIK) i la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI). L’UCA també
compta amb el suport del director de la USQUID de Ciències de la Salut i de la Vida, unitat que
coordina la innovació docent en els estudis de grau i màster.
3.4.3 ELS COMITÈS D’AVALUACIÓ (CAI) DEL CENTRE
Per a cada acreditació es nomena un comitè d’avaluació interna del centre (CAI), format, com a
mínim, per les persones següents:

COMPOSICIÓ CAI
GRAUS I MÀSTERS)

-

el director del centre (que actua de president del CAI)
el coordinador o director de cada titulació avaluada
un representant del PDI de cada titulació avaluada
un estudiant o graduat de cada titulació avaluada
el cap de l’UGA (que actua de secretari del CAI)
el responsable acadèmic de qualitat
un membre del PAS que doni suport a qualitat
un representant de l’OTQ

COMPOSICIÓ CAI
(DOCTORAT)

-

el director del centre (que actua de president del CAI)
el coordinador del programa
el responsable acadèmic de qualitat
un representant del PAS que doni suport a qualitat
un director de tesi del programa
un doctorand
un representant de l’OTQ
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3.5 SEGUIMENT I MILLORA CONTÍNUA
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'UCA de Ciències de la Salut i de la Vida
s’integra dins dels marcs de referència bàsics següents: en primer lloc, les guies, directrius i
estàndards derivats de la creació del Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), especialment
els elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior
(ENQA); en segon lloc, segueix les directrius establertes per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i compleix, alhora, els requisits de la normativa referent
a l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials dels Ministeris d’Educació i Ciència i
Innovació.
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'UCA de Ciències de la Salut i de la Vida
abasta totes les activitats adreçades a assegurar la qualitat dels graus, màsters oficials i del
programa de doctorat en Biomedicina. És un instrument que s’ha d’utilitzar tant en la fase de
disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests, i pretén assegurar
l'assoliment dels objectius associats a garantir la qualitat de la formació tant de grau com de
postgrau. A nivell institucional té com a marc el SGIQ de la Universitat Pompeu Fabra que,
mitjançant el programa AUDIT (Programa AUDIT), constitueix el sistema de garantia interna de la
qualitat de la nostra universitat.
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'UCA de Ciències de la Salut i de la Vida es
basa en dues idees clau: 1) planificació i avaluació de l’acció docent; i 2) organització de la gestió
basada en processos i en la documentació del sistema. A partir d’aquí es poden articular els
diferents mecanismes de transparència i de retiment de comptes de la qualitat del centre. Aquests
eixos són el resultat d’un procés sistemàtic de cerca de la millora continua de la docència i de
l’impacte en termes d’aprenentatge i utilitat per als nostres estudiants.
La nostra aposta en vers la qualitat passa per potenciar la Planificació Estratègica de l’acció docent i
de la política del professorat, vinculant-la a les línies de recerca del nostre centre i a partir d’aquí,
definir un conjunt de processos que s’articulin com a mecanismes sòlids i sostenibles del seguiment
de l’acció docent. La mesura i el control es fa a través d’un conjunt de dades i indicadors del
sistema de gestió que ens ajuda a mesurar i avaluar quantitativa i qualitativament les activitats que
s’estan duent a terme. Això possibilita el retiment de comptes a partir de la publicació de les
memòries de verificació, dels informes de seguiment, dels informes d’acreditació, i de les dades i
els indicadors dels graus i els màsters universitaris del nostre centre.
El control de la qualitat es regula a partir de la revisió interna del sistema a través de la de la
Comissió de Qualitat del Centre per analitzar-ne l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora
per optimitzar-lo.
El Centre disposa en la seva Secretaria Administrativa de personal qualificat per a recolzar les
activitats de desplegament i seguiment de les polítiques i els procediments específics de qualitat
interna dels programes formatius.
L’Informe anual de Seguiment del Centre és el principal instrument d’anàlisi de les seves titulacions.
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Es fonamenta en l’anàlisi, la reflexió i les propostes de millora fetes amb la participació dels
principals grups d’interès i els responsables del seguiment de cadascuna de les titulacions, i es
sustenta en la disponibilitat d’informació completa, actualitzada i accessible per a l’anàlisi
sistemàtic i la presa de decisions. Per a fer-ho, el centre utilitza diferents instruments i mecanismes
de recollida d’informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups d'interès
mitjançant el Sistema d’Informació per a la Direcció (SID) com a element central.
La Comissió de Qualitat del Centre, amb aquest informe, analitza l’estat de les diferents accions de
millora proposades en informes anteriors i avalua l’impacte de la seva implementació. Al mateix
temps, els indicadors proporcionats pel SGIQ permeten la generació de un nou Pla de Millora, que
serà el full de ruta en temes de qualitat pel Centre.

3.6 PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
Els grups d'interès són aquells col·lectius, persones individuals i institucions directament
relacionades amb el desplegament i aprofitament dels programes formatius del centre, dels seus
resultats i de l'impacte que tals programes puguin tenir més enllà de la pròpia institució acadèmica
(difusió social del coneixement, aplicacions professionals, etc.).
Cal identificar quatre grups d'interès principal pel que fa a l'UCA de Ciències de la Salut i de la Vida i
a totes les seves titulacions:
-

El Personal Docent i Investigador (PDI) que hi imparteix la docència i que hi duu a terme la
recerca.
El Personal d'Administració i Serveis (PAS) que es fa càrrec i garanteix el bon funcionament
dels serveis d'administració i gestió de tots els programes i projectes.
L'alumnat de grau i postgrau (màsters i doctorats).
Els titulats i els agents socials interessats en la seva formació i capacitació en l'àmbit de les
Ciències de la Salut i de la Vida (potencials ocupadors, col·legis professionals, institucions
públiques i privades, etc.).

El PDI, el PAS i l'alumnat en curs participen de manera constant en l'organització, presa de decisions
i rendiment de comptes del centre i de tots els seus programes formatius. Ho fan, amb mecanismes
i quotes de participació diverses (establertes estatutàriament), en els àmbits del Consell de
Departament, de la Junta de Facultat, de la Comissió Permanent del Departament, i de la Comissió
de Qualitat del Centre.
Entre els mecanismes que el centre ha desplegat per a la consulta i interlocució amb els titulats o
alumni i amb els agents socials interessats en la seva formació cal citar les Enquestes de Valoració
del Sistema i Organització de l'Ensenyament (EVSOE) -de centre i específiques per a cadascuna de
les titulacions de Ciències de la Salut i de la Vida-, i la realització d'estudis sobre capacitats i
ocupabilitat dels nostres titulats, amb especial èmfasi en els requeriments dels ocupadors i
institucions amb experiència de col·laboració amb el nostre centre.
Des de la “Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)” es gestionen les enquestes que es fan als
següents col·lectius de la Universitat: estudiants, graduats, personal docent i investigador (PDI). Els
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resultats de les enquestes són molt útils per conèixer la satisfacció respecte a diferents aspectes de
la Universitat i s'integren en els polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la
qualitat docent.
Aquestes enquestes són:
A ESTUDIANTS
•
•
•

Avaldo. Enquesta que es fa a tots els estudiants de grau i màster cada trimestre per
conèixer la seva satisfacció amb la docència rebuda.
EVSOE. Enquesta que es fa cada tres anys a tots els estudiants de la UPF per a que
valorin el sistema i l'organització de l'ensenyament a la UPF.
Satisfacció dels doctorands. Enquesta que es fa als doctorands per conèixer la seva
satisfacció.

A GRADUATS
•
•

Satisfacció dels graduats. Enquesta que es fa cada any als graduats de la UPF.
Inserció Laboral. Enquesta que fa AQU Catalunya a una mostra dels graduats de grau
i màster i als doctorats al cap de tres anys d'haver obtingut el títol per conèixer la
seva situació laboral i la valoració dels estudis cursats.

AL PROFESSORAT
•

Satisfacció del PDI. Enquesta de que es fa als professors per conèixer la seva
satisfacció amb diferents aspectes del sistema i l'organització de la docència al seu
Centre. Enquesta proposada per AQU Catalunya i adaptada per la UPF.

•

Satisfacció dels Directors de Tesi. Enquesta que es fa al PDI que dirigeix tesis per
conèixer la seva satisfacció amb diferents aspectes del programa de doctorat.

3.7 INFORMACIÓ PÚBLICA
L’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida compta amb dues pàgines web
(https://www.upf.edu/web/biomed/quality-assurance,
sota
el
menú
Qualitat
i
https://www.upf.edu/web/biomed/studies, sota el menú Docència) dins les quals es publiquen totes
les informacions i documentació relatives al SGIQ, a la verificació, al seguiment i a l'acreditació de
les titulacions (organitzada segons el nivell d’estudis: Grau, Màster i Doctorat), així com els seus
indicadors i el desenvolupament operatiu de les titulacions (Accés als estudis, Matrícula, Pla
d’estudis, Planificació operativa del curs, Professorat, Pràctiques externes/professionals, Programes
de mobilitat, Treball de fi de grau i màster). Des d'aquesta pàgina sota el menú Qualitat s'accedeix a

una altra d'institucional que recull tota la informació i dades de les titulacions de la UPF:
https://www.upf.edu/web/universitat/dades-i-indicadors.
En relació al SGIQ de l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida, a les pàgines web es pot consultar el
propi document del SGIQ, així com la política i objectius de qualitat del centre, l’òrgan responsable
de la qualitat i els processos específics del centre i les titulacions que imparteix.
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Pel que fa al retiment de comptes, els resultats acadèmics de les diferents titulacions, estan
disponibles, com s'ha esmentat abans, a la pàgina web institucional on es publiquen totes les dades
i indicadors de la UPF (https://www.upf.edu/web/universitat/dades-i-indicadors). Des de les
pàgines web de l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida també es pot accedir a aquestes dades per
a cadascun dels graus, màsters i doctorats que s’hi imparteixen.
Així mateix, es publiquen en les webs de l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida, dins del mateix
apartat de Qualitat, els premis i reconeixements rebuts, els resultats acadèmics i de les enquestes
de satisfacció e inserció laboral dels diferents estudis i els estudis i anàlisis que el propi centre a
encarregat per analitzar i millorar aquells aspectes detectats pels responsables del SGIQ.

3.8 MAPA DE PROCESSOS
El Mapa de processos és un esquema gràfic que reflecteix, en aquest cas, els processos que afecten a
la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida i les relacions que estableixen entre aquests.
Dins el mapa de processos universitari, es diferencien tres tipus de processos:
●
●
●

Processos estratègics: persegueixen aconseguir els objectius estratègics de cadascuna de les
àrees d’actuació de la Universitat.
Processos clau: vinculats al desplegament de les polítiques pròpies de la Universitat,
orientats a la prestació de serveis.
Processos de suport: no vinculats al desplegament de les polítiques pròpies de la
Universitat, però necessaris per al desenvolupament de la seva activitat pròpia.

Alhora, es contemplen un seguit de processos transversals, associats al SIGQ Marc UPF, que afecten
a la totalitat dels centres docents integrats existents dins la UPF i que es poden consultar a l’enllaç:
https://www.upf.edu/web/otq/processos-transversals. Per la seva part, la consulta de la relació dels
processos associats al SGIQ del centre de Ciències de la Salut i de la Vida, així com l’accés a la fitxa i
diagrama
de
cada
procés,
es
pot
fer
a
través
de
l’enllaç
https://webapps.upf.edu/gmp/mapaprocessosAvalExtSGIQ
Els processos associats al SGIQ Marc UPF es revisen i s’actualitzen anualment, a l’igual que el
processos associats al SGIQ del centre.
Mapa de processos del SGIQ del Centre (també disponible a la pàgina web de Qualitat del Centre:
https://www.upf.edu/web/biomed/mapa-processos)

25

3.9 PROCESSOS
L’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida té actualment un total de 24 processos propis del centre.
Addicionalment, la UPF disposa d’una sèrie de processos transversals que, alhora, afecten la totalitat
de centres integrats:
●
●

Relació de processos transversals
Relació de processos de centre:
Nom del procés

Responsable del
procés

B0031 Gestionar la sol·licitud de
pròrroga de la tesi doctoral a
Biomedicina

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

B0610 Assignar tutor-director,
supervisar i avaluar els doctorands de
Biomedicina

Facultat de Ciències
de la Salut i de la
Vida

B0611 Gestionar la lectura de la tesi
doctoral al doctorat en Biomedicina

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

B00879 Gestionar el TFM del Màster
en Formació del professorat de
secundària

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

Tipus de
procés

Dimensió associada al
SGIQ

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants
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B00880 Gestionar les pràctiques del
màster de secundària

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

B0888 Establir i actualitzar la política
de qualitat i els objectius en la
docència i l'aprenentatge de Ciències
de la Salut i de la Vida

Facultat de Ciències
de la Salut i de la
Vida

Estratègic

1. Revisió i millora del
SGIQ

B0890 Revisar i actualitzar el SGIQ de
Ciències de la Salut i de la Vida

Facultat de Ciències
de la Salut i de la
Vida

Estratègic

1. Revisió i millora del
SGIQ

B0891 Gestionar els plans docents de
les assignatures de Ciències de la Salut
i de la Vida

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

B0892 Gestionar el treball de fi de grau
en Biologia Humana

B0893 Gestionar el treball de fi de
màster en BIOMED, BIOLAC i Indústria
Farmacèutica

B0894 Gestionar l'assignació de
professorat a les assignatures i grups
de Ciències de la Salut i de la Vida
B0898 Gestionar el treball de fi de
màster en Salut Pública

B0899 Gestionar les pràctiques
curriculars dels màsters BIOLAC i
Indústria Farmacèutica
B0900 Gestionar les pràctiques
curriculars del màster en Recerca
Biomèdica (BIOMED)

B0901 Gestionar les pràctiques
curriculars del màster en Salut Pública

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

Facultat de Ciències
de la Salut i de la
Vida
Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida
Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

Clau

Clau

Clau

2. Disseny, millora i
revisió dels programes
formatius
3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants
3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants
3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants
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B0906 Gestionar les pràctiques de grau
del grau en Medicina

B0907 Gestionar les pràctiques en
forma de rotatori clínic del grau en
Medicina
B0908 Gestionar els resultats de
l'enquesta de satisfacció de la docència
de Ciències de la Salut
B0910 Gestionar el treball de fi de
màster en Bioinformàtica per a les
Ciències de la Salut (BIOINFO)
B0911 Gestionar les pràctiques del
màster en Bioinformàtica per a les
Ciències de la Salut (BIOINFO)
B0912 Assignar tutor a l'estudiant i ferne el seguiment a Ciències de la Salut i
de la Vida
B0931 Gestionar el treball de fi de grau
en Medicina

B0988 Gestionar la mobilitat del
programa de doctorat en Biomedicina

B01078 Gestionar la nova incorporació
de professors de Ciències de la Salut i
de la Vida i acollir-los

Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida
Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida
Facultat de Ciències
de la Salut i de la
Vida
Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida
Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida
Facultat de Ciències
de la Salut i de la
Vida
Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida
Facultat de Ciències
de la Salut i de la
Vida
Gerència / UGA de
Ciències de la Salut i
la Vida

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Suport

2. Disseny, millora i
revisió dels programes
formatius

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Clau

3. Sistemes de suport a
l'aprenentatge i
d'orientació als
estudiants

Suport

4. Personal acadèmic

3.10 INDICADORS
Els indicadors relacionats amb els processos transversals del SGIQ Marc UPF es concreten al Catàleg
d’indicadors amb un índex que enllaça a la fitxa de cada un d’aquests indicadors.
Per als indicadors dels processos propis del centre, aquests queden recollits a la fitxa del procés que
es troba a l’enllaç següent:
●

https://webapps.upf.edu/gmp/mapaprocessosAvalExtSGIQ#
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4. VERSIONS DEL SGIQ
Versió

Data d’aprovació

1

2008 (versió inicial)

2

15 DICIEMBRE 2011 (certificació disseny AUDIT)

3

5 DE NOVEMBRE 2014

4

16 DE JULIOL DEL 2015

5

10 DE GENER DEL 2017

6

29 DE MAIG DEL 2017

7

22 DE FEBRER DEL 2018

8

13 DE DESEMBRE DEL 2018

9

18 DE DESEMBRE DEL 2020
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