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NOTÍCIES

AGENDA

REVISIÓ DEL SGIQ
Fruit de la revisió anual del sistema, realitzada durant el
darrer trimestre de l’any, ja podeu consultar l’Informe de
Seguiment de Centre 17/18, el Programa Facultat 2019 i tots
els procediments i els seus documents associats actualitzats.

APROVAT EL NOU PLA DE RECERCA 18-20
S’estan elaborant els procediments concrets per facilitar les
diferents accions.

ENQUESTA ALS OCUPADORS
Recollint una proposta de millora durant el darrer procés
d’acreditació i en resposta a la necessitat de conèixer la
satisfacció dels diferents grups d’interès, aquest curs 18/19
s’ha començat a passar la nova enquesta de satisfacció dels
ocupadors amb els nostres estudiants, gestionada per part
del SOPP.
Ja teniu l’Informe a la vostra disposició.

25 FEBRER-1 MARÇ 2019
AUDITORIA INTERNA (ISO 9001:2015)

FEBRER 2019
ENQUESTA D’INSERCIÓ LABORAL
DELS GRADUATS
S’ha iniciat l’enquesta a la Facultat, a
partir de la qual s’elaborarà el 9è Estudi
sobre la Inserció Laboral.

MARÇ 2019
AVALUACIÓ DE DOCENTS I CÀRRECS
Com cada any aviat s’iniciarà el procés.
Durant el mes de març rebreu més
informació.

FORA DE LA FACULTAT
PROCÉS DE CERTIFICACIÓ DELS PROCEDIMENTS TRANSVERSALS – URL
El 19 i 20 de febrer va tenir lloc la visita externa al Rectorat per part del CAE per a l’avaluació externa
dels procediments transversals, comuns a tots els sistemes de qualitat dels centres que formen part de
la Universitat Ramon Llull.

AQU PUBLICA ELS RESULTATS DE L’ENQUESTA D’INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS DE
MÀSTER
Des del mes de desembre ja estan disponibles les dades d’inserció laboral, podeu consultarles per titulacions aquí.
JORNADA DE QUALITAT DE LES UNIVERSITATS ACM
El passat 7 de febrer, la Universidad Pontificia de Comillas va acollir la IV Jornada de Calidad dins del
marc Aristos Campus Mundus, on els directors d’ANECA, AQU i UNIBASQ van reflexionar sobre els
aspectes més controvertits dels diferents processos del Marc VSMA i el Secretari General d’Universitats
va plantejar les noves línies d’actuació del govern pel que fa a aspectes com el professorat i
l’organització de l’educació superior.

FAQ

 ACM: Aristos Campus Mundus

Projecte format per l’agregació estratègica de les universitats de Deusto, Comillas y Ramon Llull que
el 2016 va obtenir el segell definitiu de Campus d’Excel·lència Internacional.
 ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
S’encarrega de l’avaluació dels processos VSMA dels centres universitaris de la Comunitat de Madrid
i dels d’aquelles que no disposen d’agència pròpia.
A més a més, com totes les agències de qualitat també realitza l’avaluació i acreditació del PDI.
 AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
 CAE: Comitè d’Avaluació Externa
Comitè d’experts que realitza les visites externes durant els processos d’acreditació de les titulacions
i certificació dels SGIQ i n’emet els informes d’avaluació. El formen docents, estudiants, ocupadors i
tècnics de les agències de qualitat.
 SGIQ: Sistema de garantia interna de qualitat
Inclou tots els processos i documentació i procedimenta els diversos processos de millora.
UNIBASQ: Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia
VSMA: Marc per a la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de títols oficials dins de l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES) d’acord amb l’aplicació dels Estàndards i directrius per a
l’assegurament de la qualitat (ESG).
Qualsevol dubte, consulta o proposta, no dubtis a posar-te en contacte amb qualitatfacultat@peretarres.org.
I si vols més informació, també pots consultar el web!

