INFORME DE REVISIÓ DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
DE LA UNITAT DE COORDINACIÓ ACADÈMICA (UCA) DE DRET
Aquest informe ha estat elaborat pel Responsable de Qualitat de Dret per a la reunió de la
Comissió de Qualitat de la UCA de Dret que tindrà lloc el 28 de febrer del 2018.
A continuació es detallen les propostes de modificacions del Sistema de Garantia Interna de la
Qualitat del Centre de Dret:
1. Presentació del Centre
Es proposa actualitzar la descripció de les titulacions impartides per la UCA de Dret per
incorporar la informació relativa al European Master in Law and Economics.
2. Organització i responsables del Centre
Es proposa detallar les funcions de la Comissió de Qualitat del Centre, indicant que són les
següents:








“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”.

També es proposa incloure una composició mínima pels Comitès d’Avaluació Interna (CAI) que
el Centre nomena per a cada acreditació:
“Comitès d’Avaluació Interna (CAI) del Centre
Els CAI que calgui nomenar per a l’acreditació de titulacions estaran formats, com a mínim, pels
següents membres:
Per a graus o màsters:
 Director 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
Per al programa de 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“.

3. Marc del SGIQ-UPF i òrgan central responsable del SGIQ UPF
Es proposa actualitzar l’explicació del Marc del SGIQ-UPF i la composició de la Comissió de
Qualitat UPF, d’acord amb els nomenaments que s’han produït darrerament. Es pot consultar
aquesta proposta en l’esborrany del Manual del SGIQ que es porta a aprovació de la Comissió
de Qualitat.
4. Política i objectius de qualitat del centre, abast del SGIQ del Centre i responsables
del SGIQ del Centre
Els objectius i la política de qualitat actuals es consideren vigents.
Es proposa actualitzar l’abast del SGIQ del Centre per incloure, entre els programes de Màster,
el European Master in Law and Economics.
Es proposa actualitzar les funcions de la Comissió de Qualitat del Centre d’acord amb allò
establert supra en el punt 1 d’aquest informe.
5. Mapa de processos i processos
Es proposa actualitzar l’explicació del mapa de processos per a posar èmfasi, entre d’altres
qüestions, en el nou aplicatiu informàtic de gestió del mapa de processos i en la nova URL per
a
poder
consultar
els
processos
del
SGIQ
del
Centre
de
Dret
(webapps.upf.edu/gmp/consultaSGIQCentre/CRHANGAcQBAQw).
Així mateix, es proposa revisar i actualitzar els següents llistats:


D’una banda, el llistat de processos transversals del SGIQ: per a la revisió i
actualització d’aquests processos s’ha comptat amb la participació dels Centres,
mitjançant la Comissió de Qualitat de la UPF (on s’hi troben representats) i el procés
B0421 Gestionar la sol·licitud de millora d’un procés, que permet als Centres sol·licitar
canvis en els processos. En concret, s’ha desplegat el procés de primer nivell A0032 en
set processos de tercer nivell (B0816, B0819, B0821, B0834, B0976, B0829, B0833).
Així mateix, s’han incorporat al mapa de processos els processos B0436, B01034,
B0896 i B0767.



D’altra banda, el llistat de processos específics del SGIQ del Centre de Dret. Aquesta
revisió ha servit per incloure els 3 processos relatius al programa de Doctorat en Dret

que s’han documentat en el mes de febrer del 2018 (B1053, B1054 i B1055) i per
actualitzar els indicadors de 4 processos que es van documentar en el 2017 (B0928,
B0929, B0930 i B0926).
També s’ha eliminat el procés B0923 Fer el seguiment de les titulacions de Dret, que
s’ha convertit en el procés transversal B00436 Fer el seguiment de les titulacions.
La resta de processos, després de revisar els seus indicadors, s’han considerat
adequats i ajustats a allò que es fa en el Centre.
6. Seguiment i millora contínua, participació dels grups d’interès i informació pública
No es proposa cap modificació en aquest apartat.
7. Pla de millora del SGIQ
Les noves propostes de millora es troben explicades dins l’esborrany de pla de millora que es
porta a aprovació de la Comissió de Qualitat.

