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1. INFORMACIÓ PRÈVIA 
 

Aquest informe ha estat elaborat per la delegada del rector per a la Política de Qualitat de la 

UVic-UCC i pel Director de l’Àrea de Qualitat per ser valorat, i si escau, aprovat a la Comissió de 

Qualitat (CQU) del dia 13 de juliol de 2022.  

 

Aquest informe respon al PE05_U_Pr01 Seguiment de la Qualitat a la UVic-UCC, que forma part 

de la versió actual del Mapa de Processos de la UVic-UCC, i contempla els següents elements: 

- L’estat d’assoliment dels objectius de la Política de Qualitat de la UVic-UCC (tenint en 

compte l’estat dels indicadors del objectius estratègics que es relacionen amb els 

objectius de la Política de Qualitat de la UVic-UCC).  

- Els canvis substancials dels processos i procediments transversals, tant els d’abast UVic-

UCC com els d’abast de les fundacions/centres adscrits.  

- I, si escau, la revisió i seguiment de les accions del Pla de Qualitat, en el cas que n’hi hagi 

un de vigent. 

 

Per aquest informe en concret: 

- No es contempla en aquest informe, la revisió de l’estat d’assoliment dels objectius de 

la Política de Qualitat de la UVic-UCC, atès que aquest curs acadèmic (21-22) es va 

aprovar el nou Pla Estratègic de la universitat i actualment s’estan acabant de definir les 

metes pels indicadors de cada eix estratègic. Però, si s’inclou, l’actualització del 

document de la Política de Qualitat. 

- Els canvis substancials dels processos i procediments transversals: concretament els 

d’abast UVic-UCC i els de la Fundació Universitària Balmes (FBL), atès que actualment, 

les altres federacions de la universitat estan fent la migració a la darrera versió de l’SGIQ 

de la universitat, que es motiu d’aquesta revisió. 

- I per últim, la revisió i seguiment de les accions del Pla de Qualitat. 
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2. SEGUIMENT OBJECTIUS DE LA POLÍTICA DE QUALITAT 
 

El seguiment de l’estat d’assoliment dels objectius de la Política de Qualitat de la UVic-UCC es 

porta a terme segons el PE05_U_Pr01 Seguiment de la Qualitat a la UVic-UCC, tenint en compte 

l’estat dels indicadors dels objectius estratègics del Pla Estratègic de la universitat. 

Per aquest informe del curs 21-22, no és possible fer aquest seguiment, atès que actualment els 

responsables de cada eix estratègic estan acabant de definir les metes per cadascuns dels 

indicadors. 

 

Tot i així, es creu convinent incloure en aquest revisió, per a la seva aprovació per la CQU, la 

inclusió en el document de la Política de Qualitat, aprovat en la Comissió de Qualitat de la UVic-

UCC del 6 de maig de 2020, d’un annex amb la relació dels objectius de qualitat de la universitat 

amb els objectius estratègics i el quadre de revisions del document. Es pot consultar el document 

en l’annex 01. 
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3. CANVIS SUBSTANCIALS DELS PROCESSOS I PROCEDIMENTS 
TRANSVERSALS 

 

Dades identificatives 

 
La revisió de tots els processos i procediments es porta a terme segons el PE05_U_Pr03 Recollida 

de millores i gestió de la documentació de l’SGIQ. En aquest informe es presenten els canvis 

substancials del sistema que s’han efectuat en els processos i procediments transversals des de 

la darrera revisió en el mes de maig de 2021, diferenciant els processos segons l’àmbit 

d’aplicació.  

 

Processos i procediments transversals UVic-UCC (U) 
 

Responsable de la gestió de la revisió: Tamara Gastelaars, Delegada del rector en Polítiques de 
Qualitat. 

Processos i procediments  M* C* E* Canvis introduïts 

PE01_U Definició del Pla Estratègic i la 
Política de Qualitat 

x   Canvi en la denominació del PE01_U_Pr01 

PE01_U_Pr01 Disseny i actualització del 
Pla Estratègic 

x   Canvi en la denominació (PE01_U_Pr01 Disseny i seguiment 
del Pla Estratègic) al incloure el seguiment dels indicadors 
del Pla Estratègic. Actualització dels camps de la fitxa 

 

Universitat  Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

Responsables del seguiment 
Tamara Gastelaars - Delegada del rector per a la Política de Qualitat 
Núria Codina - tècnica de la Unitat de Gestió de la Qualitat de la 
Fundació Universitària Balmes 

Data elaboració 8 de juliol de 2022 

Responsable revisió i 
aprovació Comissió de Qualitat de la UVic-UCC 

Versió SGIQ analitzat Versió 5 
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Processos i procediments  M* C* E* Canvis introduïts 

E05_U_Pr02 Auditories internes del 
sistema 

  x S’elimina el procediment atès que estava pensat per 
certificar el disseny AUDIT dels nous centres de la 
universitat i això es una tasca interna de l’AdQ 

PE05_U Seguiment i millora estratègica x   Eliminació d’un procediment (PE05_U_Pr02) i incorporació 
d’un altre (PE05_U_Pr03) que canvi l’abast de FUBalmes a 
abast UVic-UCC i de passa de ser de suport a estratègic 

PE05_U_Pr03 Recollida de millores i 
gestió de la documentació de l’SGIQ 

x   Canvi en la denominació, al incloure la gestió de la 
documentació. Es modifica l’abast, de FUBalmes a abast 
UVic-UCC al ser d’aplicació a tots els centres de la 
universitat. Passa de ser de suport a estratègic 

PE06_U Ordenació de la Qualitat dels 
Programes Formatius en el Marc VSMA 

x   Definició i incorporació de nous indicadors 

PE06_U_Pr03 Modificació de titulacions 
oficials de grau i de màster 

x   Adaptació al nou RD 822/2021 i canvi en la cadena de 
responsabilitats 

PO13_U Certificació  x  Documentació del procés 

PO13_U_Pr01 Tramitació de títols  x  Passa de ser de suport a operatiu. 

 
*Referències: 
M: Modificació 
C: Creació/documentació 
E: Eliminació 

 

Processos i procediments transversals de la Fundació Universitària Balmes 
(FUB) 
 

Responsable de la gestió de la revisió: Núria Codina, tècnica de la Unitat de Qualitat de la 
Fundació Universitària Balmes. 

Processos i procediments  M* C* E* Canvis introduïts 

PS01_FBL_Pr04 Recollida de millores de 
processos i procediments 

  x Passa a ser un procediment estratègic d’abast UVic-UCC 
(PE05_U_Pr03) 

PS01_FBL_Pr03 Recollida de la 
satisfacció dels grups d'interès 

x   Redefinició orientant-lo cap al impacte de la satisfacció dels 
grups d’interès en les titulacions i definició i incorporació 
d’un nou indicador 

PS03_FBL Gestió PDI i PAS x   Inclusió d’un nou procediment (PS03_FBL_Pr07 Promoció 
de PAS), canvi de propietari i d’abast i definició i 
incorporació de nous indicadors 
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Processos i procediments  M* C* E* Canvis introduïts 

PS03_FBL_Pr01 Planificació econòmica 
de recursos per l’activitat econòmica 

x   Inclusió de l’Equip d’Estudi de Validació a la cadena de 
responsabilitats 

PS03_FBL_Pr05 Incorporació de PAS x   Inclusió de l’Equip d’Estudi de Validació a la cadena de 
responsabilitats 

PS03_FBL_Pr06 Baixa o reducció de PAS x   Inclusió de el/la Coordinador/a de desenvolupament de 
Polítiques Corporatives a la cadena de responsabilitats 

PS03_FBL_Pr07 Promoció de PAS  x  Documentació del procediment 

PS04_FBL Avaluació, promoció i 
reconeixement del personal: PDI i PAS 

x   Canvi en la denominació del PS04_FBL, eliminat la 
referència al PAS, atès que la promoció s’inclou dins el 
PS03_FBL 

PS05_FBL Gestió de les pràctiques x   Canvi en la denominació (PS05_FBL Gestió tècnica de les 
pràctiques), per tal de concretar en el nom el seu objectiu i 
diferenciar-lo amb el procediments dels centres i definició i 
incorporació d’un nou indicador 

PS05_FBL_Pr02 Assignació i 
formalització de les pràctiques 

x   Inclusió de les pràctiques extracurriculars en l’objectiu i 
descripció del procediment i inclusió de les entitats de 
pràctiques a la cadena de responsabilitats 

PS06_FBL_Pr01 Parametrització de la 
matricula 

  x Passa a documentació de treball intern de l’Àrea de Gestió 
Acadèmica 

PS06_U_Pr02 Tramitació de títols   x Passa a ser un procediment operatiu (PO13_U_Tramitació 
de títols) 

PS06_FBL Formació del PDI  x  Documentació del procés 

PS06_FBL_Pr01 Assessorament 
Tecnopedagògic  

 x  Documentació del procediment 

PS06_FBL_Pr02 Pla de Formació del PDI  x  Documentació del procediment 

PS07_FBL_Pr01 Accés als recursos 
d’informació 

x   Reformulació de l’objectiu i actualització del fluxograma i 
de la descripció del procediment, tot atenent a les 
necessitats dels centres 

PS08_FBL Gestió de la 
internacionalització 

x   Canvi en la denominació (PS08_FBL Gestió tècnica de la 
internacionalització), per tal de concretar en el nom el seu 
objectiu i diferenciar-lo amb el procediments dels centres i 
definició i incorporació de nous indicadors 

PS09_FBL Gestió d'infraestructures 
físiques i digitals 

x   Definició i incorporació de nous indicadors 

PS09_FBL_Pr01 Manteniment i detecció 
de necessitats de recursos materials 

x   Canvis en la cadena de responsabilitats, adaptats als canvis 
funcionals de l’àrea 

 
*Referències: 
M: Modificació 
C: Creació/documentacióE: Eliminació  
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4. SEGUIMENT ACCIONS PLA DE QUALITAT (2019-2023) 
 

Projecte Acció Estat* Valoració, si escau 
Projecte 1.1 
Certificació de la 
implantació dels 
SGIQ 

Acció 1.1.1 - Adaptar 
l’Àrea de Qualitat UVic-
UCC 

   Es dona per tancada. 

S’ha portar a terme la definició de tres unitats 
especifiques dins l’AdQ:  

- Unitat de anàlisi de dades 
- Unitat de gestió de la qualitat 
- Unitat d’avaluació 

Falta consolidar la composició de l’equip. 

Acció 1.1.2 - 
Implementar un 
programari de gestió de 
l’SGIQ 

   Durant aquest curs acadèmic s’han tancat las 
fases 3 (Integració de titulacions) i 13 (Pla 
estratègic) ; i s’està treballant en las fases 1 
(Usuaris i accessos LDAP), 2 (Sistemes de Gestió, 
processos i procediments), 4 (Indicadors de 
centre i d’universitat) i 9 (Revisió del sistema en 
base a indicadors i accions). 

Es preveu la seva implementació pel curs 23-24. 

Acció 1.1.3 - Revisar i 
adaptar els processos 
transversals UVic-UCC 

   Es dona per tancada. 

Amb data del 15/03/2022 es va rebre l’informe 
favorable de l’avaluació de la implantació dels 
elements transversals de l’SGIQ de la universitat. 

 

Acció 1.1.4 - Certificar la 
implantació de l’SGIQ 
dels centres 

   S’ha acordat amb AQU l’avaluació de la 
implantació de l’SGIQ de la FCTE per el primer 
trimestre de 2023. 

A nivell de FUBalmes, actualment la darrera 
versió de l’SGIQ està implantat a la FCTE i la 
FCSB i la FETEP i la FEC estan en procés de 
migració. 
FUBages, ELISAVA i BAU estan en procés de 
migració. 
La FESS ha iniciat el procés. I finalment ESERP i 
EADA començaren al setembre del 2022. 

Projecte 1.2 
Sol·licitud 
d’Acreditació 
Institucional 

Acció 1.2.1 - Organitzar 
l’Autoavaluació de 
titulacions i de processos 

   Aquesta acció no es pot portar a terme fins no 
tenir la certificació dels SGIQ dels centres. 

Acció 1.2.2 - Sol·licitar 
l’acreditació institucional 

   Aquesta acció no es pot portar a terme fins no 
tenir la certificació dels SGIQ dels centres. 
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Projecte Acció Estat* Valoració, si escau 
Projecte 2.1 
Desplegament del 
mapa de processos 
UVic-UCC actual 

Acció 2.1.1 - Fer 
evolucionar el mapa de 
processos de l’SGIQ 

   Es dona per tancada. 
Es consolida la versió 5 (2020) del mapa de 
processos.  

Acció 2.1.2 - Formar les 
unitats i centres per a la 
definició de processos 

   Es dona per tancada. 
S’ha definit per part de l’Oficina Tècnica del 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, l’Àrea de 
Qualitat i el CIFE un curs d’impartició anual 
sobre la millora de la qualitat. 

Acció 2.1.3 – Difondre el 
mapa SGIQ cap als grups 
d’interès 

   Es va aprovar el Pla de Comunicació en la CQU 
del 05/21. 
Durant aquest curs acadèmic s’han portar a 
terme les següents accions: 

- Realització d’una infografia que expliqui 
l’SGIQ i l’acreditació institucional 
(considerada bona pràctica per part 
d’AQU) 

- En la constitució del ple de delegats de 
cada facultat, explicar l’SGIQ per part 
dels caps d’estudi 

- Difondre el pla de comunicació; 
incloure les accions, la infografia i una 
petita entrevista 

- Informar als estudiants l’obertura dels 
períodes de participació en les 
enquestes sobre la satisfacció de la 
docència rebuda 

S’han portar a terme parcialment: 
- Informar dels processos de acreditació 

de les titulacions de grau, màster i 
doctorat 

- Informar dels processos de acreditació 
de les titulacions de grau, màster i 
doctorat 

I no s’ha realitzat: 
-  Incorporar el segell d’acreditació 

d’AQU al discurs de l’AdM 
- Reunions sistemàtiques amb el consell 

d’estudiants per explicar l’SGIQ i posar 
en relleu la importància de la 
participació dels estudiants 
 

Projecte 2.2 
Integració SGIQ. 
Harmonització 
d’instruments 
d’anàlisi i adaptació 
de procediments 

Acció 2.2.1 - Crear 
Comitès de Qualitat 
d’Àrees o Serveis i 
Persones Responsables 
de Qualitat d’Àrees o 
Serveis i definir funcions 
del Comitè de Qualitat 
de Centre 

   Es dona per tancada. 
 

 

 

https://campus.uvic.cat/gt/pluginfile.php/96215/mod_folder/content/0/20211202_05_01_Acta_pendent_aprovaci%C3%B3.pdf?forcedownload=1
https://www.uvic.cat/sgiq/infografia-sgiq
https://apunt.uvic.cat/infografia-del-sistema-de-gestio-de-la-qualitat
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Projecte Acció Estat* Valoració, si escau 

 

Acció 2.2.2 - Integrar els 
instruments de mesura i 
d’anàlisi existents i 
desenvolupar els 
convenients. 

   Es dona per tancada. 
 
Es consolida el catàleg d’indicador com a eina de 
gestió dels indicadors. 

Acció 2.2.3 - 
Harmonitzar processos i 
procediments 

   Es dona per tancada. 
 

Projecte 2.3 
Desenvolupament 
dels Plans de 
Millora com a eina 
central del procés 
d’avaluació de la 
qualitat per a la 
millora contínua 

Acció 2.3.1 - Implantar 
progressivament 
processos de Seguiment 
i Plans de Millora 

   Es dona per tancada. 
 
Es consoliden els processos de Seguiment i els 
Plans de Millora. 
 

Acció 2.3.2 - 
Implementar un 
programari de gestió del 
Seguiment i Plans de 
Millora 

   En el marc de la implantació del programari de 
gestió, s’han definit els camps per fer el 
seguiment dels Plans de Millora. Queda pendent 
la seva implementació. 

Projecte 3.1 
Elaboració d’un 
quadre de 
comandament 
integral multinivell 

Acció 3.1.1 - Definir 
àmbits d’anàlisi i fases 
cronològiques 

   Es dona per tancada. 
 
Es consolida el procediment per generar nous 
indicadors i integrar-los al sistema. 

Acció 3.1.2 - Seleccionar 
indicadors 

   Es dona per tancada. 
 

Acció 3.1.3 - Establir 
metes 

   Aquest curs acadèmic (21-22) es va aprovar el 
nou Pla Estratègic de la UVic-UCC i actualment 
s’estan acabant de definir les metes pels 
indicadors de cada eix estratègic i poder així 
baixar les metes a nivell de processos. 
 

Projecte 3.2 - 
Observació 
permanent de 
dades comparatives 
dins del Sistema 
Universitari de 
Catalunya 

Acció 3.2.1 - Establir un 
procediment per 
comparar indicadors 
UVic-UCC en relació amb 
els del SUC 

   Des de l’AdQ es fa sistemàticament una 
comparativa dels indicadors publicats de les 
altres universitats del SUC 
i els de la UVic-UCC. Queda pendent la 
formalització de com fer arribar la informació a 
les facultats i òrgans competents 

 

Acció 3.2.2 - Designar 
l’equip responsable de 
l’observació 

   Es plantejarà que l’equip responsable 
d’observació coincideixi amb un òrgan col·legiat 
existent. 
 

Acció 3.2.3 - Millorar la 
presentació pública dels 
indicadors 

   Queda pendent les modificacions curt termini 
del projecte engegat de SEIDOR 
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Projecte Acció Estat* Valoració, si escau 
Projecte 3.3 
Identificació de 
rànquings i segells 
de qualitat 
interessants per a 
la UVic-UCC 

Acció 3.3.1 - Analitzar les 
exigències acadèmiques i 
econòmiques de 
diferents rànquings i 
segells 

   Es proposarà fer aquesta acció en el marc d’un 
Junta de Rectorat 
 

 

*Referències: 

Tancada 

 En procés 

No iniciada 

 

 

Resumen de l’estat de les accions del Pla de Qualitat 
 

Acció 
Estat 

Tancada En 
procés 

No 
iniciada 

Acció 1.1.1    
Acció 1.1.2    
Acció 1.1.3    
Acció 1.1.4    
Acció 1.2.1    
Acció 1.2.2    
Acció 2.1.1    
Acció 2.1.2    
Acció 2.1.3    
Acció 2.2.1    
Acció 2.2.2    
Acció 2.2.3    
Acció 2.3.1    
Acció 2.3.2    
Acció 3.1.1    
Acció 3.1.2    
Acció 3.1.3    
Acció 3.2.1    
Acció 3.2.2    
Acció 3.2.3    
Acció 3.3.1    
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ANNEX 01 – Actualització document: Política i Objectius de 
Qualitat UVic-UCC 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Política i Objectius de Qualitat  

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya  

 

 

 

 

 

 

 

Codi Responsable aprovació Data d’aprovació 

UVICUCC/A1009N15643/2020

/00003 
29/01/2020 06/05/2020 

Número de revisió Responsable revisió Responsable aprovació 

02 Comissió de Qualitat UVic-UCC 
Consell de Govern de 

Universitat 
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Relació de versions realitzades 
 

Versió Data Canvi Modifica la 
versió 

Motiu del canvi 

v0 18 setembre 2017 Document 
inicial  

Si Nova creació 

v1 6 maig 2020 De tota la 
Política 

Si Revisió de la Política i objectius 
de qualitat  

v1 2 desembre 2021 De format  No Eliminació dels indicadors del 
objectius de qualitat al estar 
contemplats en les línies 
estratègiques de la UVic-UCC 

v1 15 juliol 2022 De format No Incorporació de la relació de 
versions realitzades i de l’annex 1 
on s’estableix la relació entre els 
objectius estratègics i els 
objectius de la Política de Qualitat 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                                                        Política i Objectius de Qualitat UVic-UCC 
 

CQU 06                         20220713_06_02_Informe anual de Gestió de la Qualitat                   15 

0
 

1
 

 
POLÍTICA DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (UVIC- UCC) i 

La UVic-UCC és una universitat nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, que dona continuïtat a una 
tradició que es remunta a l’Edat Mitjana. Desplega la seva activitat pública, des d’una gestió privada, en els 
àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis. 

La seva missió és ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb vocació internacional. 
 

La UVic-UCC és el resultat d'un projecte que des dels seus inicis ha mostrat sempre una sensibilitat i una 
preocupació especial pels aspectes pedagògics i per la innovació. Per tant, la millora contínua i l'avenç 
metodològic han estat una actitud constantment present en les facultats i centres d'aquesta institució des de 
fa molts anys. En el moment actual, però, les exigències normatives d'avaluació de la qualitat obliguen a 
formalitzar els processos amb què es treballa. En aquest darrer aspecte, la UVic-UCC ha fet molt de camí els 
darrers anys, centrant-se sobretot en l'avaluació de les titulacions i del PDI: verificacions, seguiment, 
acreditacions, etc. 

Si bé s’ha fet, el camí que corresponia durant els darrers anys, cal avançar cap a una gestió de la qualitat 
integrada en l’activitat diària, que sigui més transversal, més madura i més responsable, més conscient; al cap 
i a la fi, que permeti portar a terme des de la mateixa Universitat certs processos d’avaluació que ara són 
externs. 

Per altra banda, és també moment d’aplicar una política de qualitat que perduri i que es mantingui constant 
en el temps, cal consolidar i estendre aquelles accions d’anàlisi i millora que s’han demostrat eficaces i 
integrar-les definitivament en la feina quotidiana de la Universitat. 

Així doncs, la UVic-UCC estableix la seva política de qualitat orientada a la millora contínua, promovent el 
rigor, la qualitat i l’excel·lència, en la docència, en la recerca i transferència de coneixement i en l’organització 
interna de la institució i les persones que formen la comunitat universitària, i fer-ho públic rendint comptes 
tot facilitant l’accés a aquesta informació a la societat en general. 
 
El sistema de qualitat de la UVic-UCC s’organitza a partir de la definició de processos estratègics, operatius i 
de suport d’acord amb el cicle de millora contínua que descriu les etapes bàsiques del cercle virtuós per a 
assolir la qualitat total: planificar, fer, avaluar, millorar i retre comptes. Per això, la UVic-UCC avalua, redissenya 
i implanta de manera contínua els mecanismes i instruments dels Sistemes de Garantia Interna de Qualitat 
(SGIQ) dels centres en funció d’aquesta política, incorporant d’aquesta manera d’entendre la qualitat a tots 
els nivells de la institució i a totes les seves activitats. 

 

Segons aquesta visió, els objectius centrals de la política de qualitat són el següents: 

a) Assegurar la qualitat dels programes formatius que s'imparteixen mitjançant procediments específics 
per al seu disseny, aprovació, impartició, revisió i avaluació. 

b) Desenvolupar un model de formació que incorpori una atenció especial a les competències que 
incrementen l’ocupabilitat en els seus titulats i que tingui capacitat d’atracció d’estudiants 
internacionals. 

c) Promoure accions per al desenvolupament sostenible. ii 
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d) Millorar la qualitat del personal docent i investigador i d'administració i serveis així com dels recursos 
materials i serveis necessaris per a un adequat desenvolupament de l'aprenentatge. 

e) Impulsar una recerca de qualitat, reconeguda internacionalment, promoure la transferència de 
coneixement i contribuir al desenvolupament socioeconòmic del seu entorn territorial. 

f) Assegurar el manteniment i millorar contínuament l'eficàcia de l’SGIQ dels centres. 
g) Optimitzar la gestió dels processos, la formació contínua del personal dels centres i de les àrees i 

serveis juntament amb un apropiat tractament dels suggeriments i reclamacions dels grups d'interès. 
h) Difondre entre la comunitat universitària i als grups d'interès els resultats obtinguts i els indicadors de 

qualitat de manera objectiva i transparent per retre comptes a la societat. 
 
 

Política de Qualitat de la UVic-UCC 
 
 
Observacions a tenir en compte: 

- Per l’elaboració de la Política i Objectius de Qualitat s’ha revisat i contemplat: 
o Política de Qualitat actual  
o Pla de de Qualitat (2019-2023) 
o Línies estratègiques  

 
ii En consonància amb l’objectiu 4 dels ODS: “Assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics 
necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al 
desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una 
cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura a el 
desenvolupament sostenible.”

Qualitat 
programes 
formatius 

Rendiments de 
comptes 

Model 
competencial 

Optimització 
de processos 

Cultura de la 
millora de la 

qualitat 

Desenvolupa- 
ment 

sostenible 

Millora 
contínua SGIQ 

Qualitat PDI i 
PAS 

Qualitat en la 
recerca i 

transferència 
de   

coneixement 
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Annex 01- Relació entre els objectius estratègics del Pla Estratègic de la UVic-CC i els objectius de qualitat de la Política de Qualitat 

 

Objectius del Pla Estratègic Indicadors del Pla Estratègic Objectius de la Política de Q 
OE01. Assolir la matrícula que 
garanteixi la sostenibilitat de les 
titulacions 

U_ACA002 - Nombre total de places ofertes 
U_ACA003 - Demanda en 1ª opció (%) 
U_ACA009 - Percentatge d'estudiants de nou accés matriculats en 1ª preferència 
U_ACA007- Nombre d'estudiants de nou ingrés (Graus) 
U_ACA007- Nombre d'estudiants de nou ingrés (Màsters) 
U_ACA089 - Percentatge d'estudiants matriculats de nou ingrés respecte de l'oferta  

Assegurar la qualitat dels 
programes formatius que 
s'imparteixen mitjançant 

procediments específics per al 
seu disseny, aprovació, 

impartició, revisió i avaluació. 

OE02. Consolidar una oferta 
competitiva, viable i cohesionada 
de títols oficials dels diferents 
àmbits de coneixement 

U_OPA015 - Percentatge de propostes de noves titulacions oficials de grau i màster que han obtingut 
l’autorització de la Junta del CIC per sol·licitar la verificació respecte a les presentades a la DGU 
U_OPA001 - Percentatge de títols oficials de grau i màster implantats en el curs previst respecte als 
programats UVic-UCC 
U_OPA002 - Percentatge de títols oficials de grau i màster iniciats en el curs previst respecte als 
programats UVic-UCC 
PENDENT CODI - Nombre de titulacions interuniversitàries (Graus) 
PENDENT CODI - Nombre de titulacions interuniversitàries (Màsters) 

OE05: Promoure la qualitat de 
l'oferta acadèmica dels títols de la 
universitat. 

U_SGQ010 - Nombre de centres que tenen l'SGIQ certificat 

OE11. Vetllar per assolir i mantenir 
un alt nivell de qualitat de les 
activitats de la Universitat. 

U_ENQ039 - Satisfacció de l’estudiant amb els serveis generals, infraestructures i espais 
U_ENQ024 - Satisfacció de l'estudiant amb els espais U-Coworking 
U_ENQ023 - Satisfacció de l'estudiant amb els laboratoris/platós 
U_ENQ022 - Satisfacció de l'estudiant amb les aules d'informàtica 
U_ENQ021 - Satisfacció de l'estudiant amb les aules docents 
PENDENT CODI - Valoració global dels equipaments i infraestructures de la UVic-UCC utilitzats pel 
PDI/PAS 

OE13. Orientar la captació i 
fidelització d’estudiants i 
professionals transmetent els 
valors diferencials de la Universitat. 

U_ACA003 - Demanda en 1ª opció (%) (Graus) 
U_ACA009 - Percentatge d'estudiants de nou accés matriculats en 1ª preferència (Graus) 
U_ACA007- Nombre d'estudiants de nou ingrés (Graus) 
U_ACA007- Nombre d'estudiants de nou ingrés (Màsters) 
U_ACA011 - Estudiants de nou accés per places ofertes (%) (Graus) 
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U_ACA089 - Percentatge d'estudiants matriculats de nou ingrés respecte de l'oferta 
U_ACA050 - Taxa d'abandonament a primer curs (%) (Graus) 
U_ACA050 - Taxa d'abandonament a primer curs (%) (Màsters) 
PENDENT CODI - Taxa d'abandonament a la resta de cursos (%) (Graus) 
PENDENT CODI - Nombre de membres d'UAlumni 

 

OE04. Desenvolupar un model de 
docència propi i innovador de la 
Universitat. 

U_ACA058 - Durada mitjana dels estudis (Graus) 
U_ENQ038 - Satisfacció de l'estudiant amb els sistemes de suport a l'aprenentatge (Graus) 
U_ENQ038 - Satisfacció de l'estudiant amb els sistemes de suport a l'aprenentatge (Màsters) 
U_ENQ018 - Satisfacció de l'estudiant amb la orientació i acció tutorial (Graus) 
U_ENQ018 - Satisfacció de l'estudiant amb la orientació i acció tutorial (Màsters) 
U_ENQ019 - Satisfacció de l'estudiant amb els serveis de suport (Graus) 
U_ENQ019 - Satisfacció de l'estudiant amb els serveis de suport (Màsters) 
U_ENQ002 - Satisfacció de l'estudiant amb l'acció docent del professor/a (Graus) 
U_ENQ002 - Satisfacció de l'estudiant amb l'acció docent del professor/a (Graus) 
U_ENQ003 - Satisfacció de l'estudiant amb l'assignatura (Graus) 
U_ENQ003 - Satisfacció de l'estudiant amb l'assignatura (Màsters) 
U_ENQ032 - Satisfacció amb els estudis de doctorat. Valoració Global (Doctorats) 
U_ENQ001 - Satisfacció del PDI amb la docència impartida (Graus) 
U_ENQ001 - Satisfacció del PDI amb la docència impartida (Màsters) 
U_ENQ033 - Satisfacció dels director-a de tesi. Valoració Global (Doctorats) 
U_ACA050 - Taxa d'abandonament a primer curs (%) (Graus) 
U_ACA050 - Taxa d'abandonament a primer curs (%) (Màsters) 
PENDENT CODI - Taxa d'abandonament a la resta de cursos (%) (Graus) 
U_ACA052 - Taxa de graduació per cohort (%)(Graus) 
U_ACA052 - Taxa de graduació per cohort (%)(Màsters) 
U_ACA049 - Taxa de rendiment (%) (Graus) 
U_ACA053 - Taxa d'eficiència (%) (Graus) 
U_ACA049 - Taxa de rendiment (%) (Màsters) 
U_ACA053 - Taxa d'eficiència (%) (Màsters) 
U_ACA054 - Taxa d'èxit  
PENDENT CODI - Nº de titulacions duals (CF) 
PENDENT CODI - Nº de projectes de recerca educativa (PIRE) presentats 
PENDENT CODI - Percentatge de persones assistents respecte el total d'inscrits en les formacions del 

Desenvolupar un model de 
formació que incorpori una 

atenció especial a les 
competències que incrementen 

l’ocupabilitat en els seus 
titulats i que tingui capacitat 

d’atracció d’estudiants 
internacionals. 
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CIFE (%) 
U_PER067 - Mitjana de valoració a la formació del CIFE 

OE17. Promoure una cultura 
institucional internacional, 
intercultural i plurilingüe. 

PENDENT CODI - Percentatge d'estudiants que marxen en el programa ERASMUS Estudi 
PENDENT CODI - Percentatge d'estudiants que entren en el programa ERASMUS Estudi 
U_ACA034 - Nombre de països amb conveni amb la UVic-UCC 
U_ACA035 - Nombre de programes internacionals 
U_ACA041 - Percentatge d'estudiants estrangers 
U_ACA070 - Nombre d'ECTS de FB, OB i OPT oferts en anglès (Graus) 
PENDENT CODI - Mobilitat internacional de PDI i PAS - IN 
PENDENT CODI - Mobilitat internacional de PDI i PAS - OUT 
U_ENQ028 - Satisfacció de l'estudiant amb la mobilitat 
 

 

OE06. Impulsar una recerca 
d’excel·lència, reconeguda 
internacionalment i respectuosa 
amb la cultura col·laborativa i 
inclusiva. 

U_REC001 - Nombre de publicacions a revistes científiques de referència internacional (WoS, SCOPUS) 
U_REC002 - Ingressos dels projectes de finançament competitiu a programes nacionals i internacionals 
U_REC006 - Nombre de projectes internacionals RDI en que participa PDI de la universitat 
PENDENT CODI - Nombre de projectes nacionals RDI en que participa PDI de la universitat 
U_REC007 - Nombre de projectes de creació de noves empreses recolzats per la UVic-UCC 
U_ACA089 - Percentatge de matrícula de nou ingrés a un programa de doctorat entre les places ofertes 
de la titulació 
U_ACA061 - Nombre de tesis doctorals llegides 
PENDENT CODI - Nombre de nous investigadors en formació/doctorands (predocs amb contracte) 
PENDENT CODI - Nombre de nous investigadors postdoctoral I, II i III 
PENDENT CODI - Nombre d'investigadors captats en convocatòries ICREA, M.Curie o R. y Cajal 
PENDENT CODI - Nombre de beques predoc externes (FI, FU, FPI, FPU, DInd)  
PENDENT CODI - Nombre de noves DIR permanents  
PENDENT CODI - Nombre de noves DAR permanents 
PENDENT CODI - Posició en el rànquing THE Young University Rankings 
PENDENT CODI - Nombre de projectes de la OTRI desenvolupats en xarxa entre les diferents 
Fundacions 

Impulsar una recerca de 
qualitat, reconeguda 

internacionalment, promoure 
la transferència de 

coneixement i contribuir al 
desenvolupament 

socioeconòmic del seu entorn 
territorial. 
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OE07. Promoure una transferència 
de coneixement d’excel·lència per 
a cada àmbit de coneixement, en 
resposta a reptes globals i de 
l’entorn. 

U_REC004 - Ingressos provinents de convenis i serveis RDI amb empreses i institucions  
U_REC007 - Nombre de projectes de creació de noves empreses recolzats per la UVic-UCC 
PENDENT CODI - Nombre d'spin-offs i start-ups 
PENDENT CODI - Nombre de projectes nacionals de transferència de coneixement 
PENDENT CODI - Nombre de projectes internacionals de transferència de coneixement 
PENDENT CODI - Nombre de patents i altres declaracions d'invencions (models, marques...) 

 

OE09. Revisar els processos i el 
model organitzatiu de la 
universitat, tot millorant-ne 
l’eficiència i la qualitat.  

PENDENT CODI - Percentatge de centres en els que s'ha implantat el programa UNIKUDE 
PENDENT CODI - Disposar d'un model de gestió i informació de dades pel conjunt de la universitat 
implementat 
PENDENT CODI - Disposar d'un quadre de comandament integral elaborat 

Assegurar el manteniment i 
millorar contínuament l'eficàcia 

de l’SGIQ dels centres. 

 

OE10. Promoure una bona 
comunicació interna i externa, 
contínua, multidireccional i 
proactiva. 

PENDENT CODI - Posició en els rànquings universitaris de referència Posició en el rànquing THE World 
University Ranking 
PENDENT CODI - Posició en el rànquing THE Young University Rankings 
PENDENT CODI - Disposar d'un pla de comunicació interna implementat  

Difondre entre la comunitat 
universitària i als grups 

d'interès els resultats obtinguts 
i els indicadors de qualitat de 

manera objectiva i transparent 
per retre comptes a la societat. 

 

OE14. Desenvolupar una estratègia 
de RRHH adequada i orientada al 
conjunt de la comunitat 
universitària. 

PENDENT CODI - Percentatge d'acompliment de les directrius OTM-R per a tots els processos de 
contractació 
U_ENQ045 Mitjana de satisfacció del PDI amb els serveis 
U_ENQ045 Mitjana de satisfacció del PDI amb les infraestructures  
U_ENQ045 Mitjana de satisfacció del PDI amb el clima laboral 
U_ENQ046 Mitjana de satisfacció del PAS amb els serveis  
U_ENQ046 Mitjana de satisfacció del PAS amb les infraestructures 
U_ENQ046 Mitjana de satisfacció del PAS amb el clima laboral  

Millorar la qualitat del personal 
docent i investigador i 

d'administració i serveis així 
com dels recursos materials i 

serveis necessaris per a un 
adequat desenvolupament de 

l'aprenentatge 
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OE15. Promoure la cultura de la 
qualitat a tots els nivells de la 
universitat. 

PENDENT CODI - Implementacions de la PQ als centres realitzades 
PENDENT CODI - Nº de participants en el programa de formació de qualitat 

Optimitzar la gestió dels 
processos, la formació contínua 

del personal dels centres i de 
les àrees i serveis juntament 
amb un apropiat tractament 

dels suggeriments i 
reclamacions dels grups 

d'interès. 
 

OE18. Alinear els objectius de la 
Universitat amb els ODS (Agenda 
2030). 

U_ODS002 - Percentatge d'assignatures que impacten en la consecució d'un ODS 
PENDENT CODI - Percentatge de TFG que impacten en la consecució d'un ODS 
PENDENT CODI - Percentatge de TFM que impacten en la consecució d'un ODS 
PENDENT CODI - Percentatge de tesis doctorals llegides que impacten en la consecució d'un ODS 
PENDENT CODI - Percentatge de projectes de recerca que impacten en la consecució d'un ODS 
PENDENT CODI - Nombre d'accions en activitats de Voluntariat i Cooperació 
PENDENT CODI - Nombre de participants en activitats de Voluntariat i Cooperació 

Promoure accions per al 
desenvolupament sostenible 
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