INFORME DE REVISIÓ DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
DE L’UNITAT DE COORDINACIÓ ACADÈMICA D’HUMANITATS DE 27 DE
FEBRER DEL 2018
Aquest informe ha estat elaborat pel Responsable de Qualitat de L’UCA d’Humanitats per
portar‐ho a la Comissió de Qualitat de l’UCA d’Humanitats del dia 27 de febrer del 2018.
A continuació es detallen les propostes de modificacions del Sistema de Garantia Interna de la
Qualitat:

1. (Punt 2 del Manual) Organització i responsables del Centre
 S’han introduït la Comissió del Doctorat Humanitats i del Doctorat en Història.
 S’ha introduït com a comissió de l’UCA la Comissió de Qualitat i se n’han detallat les
funcions.
 S’ha afegit com a membre de la Comissió de Qualitat un representant de l’OTQ
 S’ha introduït la composició mínima dels Comitès d’Avaluació Interna (CAI) que el
Centre nomena per a cada acreditació.
2. (Punt 3 del manual) Marc del SGIQ‐UPF i òrgan central responsable del SGIQ UPF
 Punt 3.1 del manual: Es proposa actualitzar l’explicació sobre el Marc del SGIQ‐UPF i la
Composició de la Comissió de Qualitat UPF, en base als nomenaments que s’han
produït, segons recomanació OTQ.
3. Política i objectius de qualitat del centre, Abast del SGIQ del Centre i Responsables del
SGIQ del Centre
 S’ha actualitzat el punt 3.4. del manual, Responsables del SGIQ del Centre. Comissió
de Qualitat: s’han detallat les funcions de la comissió, s’ha afegit com a membre de la
Comissió de Qualitat un representant de l’OTQ.
4. Mapa de processos i processos

Modificacions dels processos en relació a la versió anterior del SGIQ
Mapa de processos
El mapa de processos representa els processos de primer nivell, a diferència de la versió
anterior que es representava el desplegament del segon nivell dels processos. El canvi es deu
a facilitar la ubicació al mapa de processos de cada procés associat al SGIQ. A la relació on es
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detallen aquests processos hi ha l’apartat Ubicació al mapa de processos on s’ha registrat el
codi del procés de primer nivell associat.
Canvis i nous processos de centre documentats
S’han documentat en aquesta versió els nous processos de centre relacionats amb el doctorat,
codis:
 B01058 ‐ Gestionar la lectura de la tesi doctoral a Humanitats
 B01059 ‐ Assignar tutor‐director, supervisar i avaluar els doctorands d'Humanitats
 B01060 ‐ Gestionar la sol∙licitud de pròrroga per a l'elaboració de la tesi doctoral
d'Humanitats
 B01061 ‐ Gestionar la mobilitat dels programes de doctorat d'Humanitats
El procés específic de centre de seguiment de titulacions, ha passat a ser transversal, ja que era
un procés idèntic per a tots els Centres.

Canvis i nous processos transversals documentats
Durant l’any 2017, s’han actualitzat pràcticament la totalitat de processos transversals
associats al SGIQ. Per actualitzar‐los s’ha adoptat el criteri de documentar els processos de
tercer nivell ‐operatius‐ i, per tant, els processos de segon nivell documentats a l’anterior
versió, amb l’identificador del codi A1, s’han desplegat en processos de tercer nivell.
Conseqüentment, el nombre total de processos transversals associats al SGIQ, ha augmentat.
 Processos de primer o segon nivell desplegats en processos de tercer nivell
A10023 Definir les polítiques de qualitat en la docència i l'aprenentatge
A10033 Gestionar l'accés, l'admissió i matrícula dels estudiants de grau, s'ha desplegat
en els processos B0527 i B0576
A10015 Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de l'estudiant, substituït pel
procés B0292 Gestionar la convocatòria general de mobilitat internacional
A0031 Gestionar els recursos materials: béns, espais i equipaments i A10058 Gestionar
els serveis generals complementaris, s'han deslegat en els processos B0211, B0539 i
B0227
A10085 Gestionar les activitats universitàries, es desplega en els processos B0767,
B0763 i B0775
 Els processos següents incorporen al seu nom i flux l’àmbit de màster i doctorat:
B0427 Programar i verificar un nou títol de grau, màster o doctorat; B0430 Modificar
un títol de grau, màster i doctorat; B0437 Acreditar els títols de grau i màster i
doctorat; B0428 Gestionar l'extinció, desprogramació d'un nou títol de grau, màster o
doctorat
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Processos transversals desvinculats del SGIQ
Els processos que constaven a l’anterior versió que es repetien per àmbits grau/doctorat., ara
unificats o bé que no tenien una relació directa amb les dimensions del sistema, s’han
desvinculat.
La relació actualitzada dels processos es troben detallats a l’esborrany de nova versió del
manual del SGIQ, que es presenta a la Comissió de Qualitat. Es proposa a la Comissió de
Qualitat actualitzar el llistat de processos del SGIQ del Centre.

5. Seguiment i millora contínua, participació dels grups d’interès i informació pública

S’ha actualitzat el punt 3.6. del manual, Participació dels grups d’interès introduint la
participació als CAI.
S’ha actualitzat el punt 3.7. del manual, Informació pública, afegint el link de la pàgina

de qualitat de l’UCA i especificant millor aspectes de la informació.

6. Pla de millora del SGIQ
S’ha actualitzat amb l’estat de les propostes fetes i s’ha afegit una nova proposta que afecta a
l’aplicació informàtica.
Se segueixen detectant algunes incoherències entre els indicadors del programa facilitats per
la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) de la UPF i les dades disponibles a les quals té
accés la secretaria del centre. Es proposa continuar el treball conjunt de l’Oficina Tècnica de
Qualitat, la UPEQ i el centre per definir les necessitats actuals en matèria de dades.
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