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Apartats

Descripció del canvi
Revisió del Manual del SGIQ i adaptació a la nova realitat de la
UOC.

«Es treballarà per aconseguir l’excel·lència en els
serveis educatius, en l’activitat docent i investigadora i
en els processos organitzatius. Es vetllarà per tenir en
compte la veu dels estudiants, dels graduats i de la
societat, i també el rigor acadèmic dels programes
docents i les línies de recerca.»
Codi ètic de la UOC, 30 de març de 2017
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Presentació
Des de la seva creació, la UOC ha estat compromesa amb la qualitat per a aconseguir
l’excel·lència en l’activitat formativa, en els serveis educatius i en els processos organitzatius,
garantint el rigor acadèmic de les seves titulacions.
Des del començament, la UOC ha apostat decididament per la qualitat i la millora contínua
com a eixos vertebradors de la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna
de les seves activitats. Per això, la Universitat ha establert la seva política de qualitat i ha
organitzat un sistema de qualitat definint-ne els processos d’acord amb el cicle de millora
contínua. El sistema descriu quatre passos bàsics per a aconseguir la millora de la qualitat:
planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar.
Avui dia, la qualitat és una peça més del sistema universitari català i ens condueix cap a la
construcció d’universitats més transparents, participatives i orientades a la millora contínua.
Per a poder assegurar la qualitat, les universitats s’han de dotar de sistemes de gestió de la
qualitat, no com a mers instruments de gestió, sinó com a eines que permeten desplegar la
cultura d’avaluació i millora. Per això, la UOC ha elaborat una política de qualitat mitjançant
la qual s’estableixen els principis bàsics de la gestió de la qualitat i els rols, les responsabilitats
i les directrius que cal seguir en la gestió del sistema de qualitat de l’activitat acadèmica de la
Universitat. En el seu Codi ètic ha inclòs com a principi ètic la qualitat com a cultura
institucional del personal acadèmic, de gestió i docent col·laborador i el compromís de vetllar
per tenir en compte la veu dels estudiants i graduats, involucrant-los en la millora de la qualitat
educativa de la Universitat.
Tots aquests elements són els que recull aquest manual.

Dr. Carles Sigalés
Vicerector de Docència i Aprenentatge
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1. Introducció
Aquest Manual del SGIQ és el document nuclear del nou Sistema de Garantia Interna de la
Qualitat de la UOC. Amb una part introductòria que permet contextualitzar el manual i la
mateixa institució, dona pas a tot un seguit d’apartats i annexos on es desenvolupen els
diferents elements que formen part del SGIQ i que han de servir de guia per a la seva
operació.
Aquest document és el resultat del procés de revisió i actualització del SGIQ vigent des del
2007 per tal d’adaptar-lo a la nova realitat de la UOC i de garantir la capacitat de donar
resposta als nous reptes estratègics i als requisits i les expectatives dels grups d’interès.

2. La Universitat Oberta de Catalunya
2.1.

Presentació

Abans de la popularització d’internet va néixer la UOC, la primera universitat en línia del món,
concebuda totalment a internet. La UOC va començar l’activitat el curs 1995-1996, amb
206 estudiants de les titulacions oficials de Psicopedagogia i Ciències Empresarials que
cursaven els estudis en català. Avui, més de vint-i-dos anys després, té més de 58.792
graduats, 54.022 estudiants i 3.692 docents.
La UOC es crea per impuls del Govern de la Generalitat de Catalunya per a prestar un servei
d’ensenyament universitari no presencial en català. Per a donar resposta a aquesta iniciativa,
es constitueix com una entitat de gestió privada (fundació privada sense ànim de lucre).
La Fundació es regeix per un patronat integrat per entitats d’àmplia implantació a tot el territori
i dotades d’un gran prestigi social. En formen part la Generalitat de Catalunya; la Federació
Catalana de Caixes d’Estalvis; la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
La Fundació vetlla per la correcta i eficaç direcció i gestió de la Universitat i porta a terme les
tasques d’inspecció, avaluació i control necessàries per a garantir la màxima qualitat del
procés formatiu.
Després del procés constitutiu, la UOC és reconeguda per unanimitat mitjançant la Llei
3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la UOC, publicada en el DOGC núm. 2040 de
21/04/1995.
La Llei de reconeixement de la UOC la configura com una universitat de servei públic,
finançada per la Generalitat, que s’instrumenta mitjançant la fórmula jurídica de dret privat:
una fundació finançada amb fons públics i a preus públics subjecta al control parlamentari.
És, per tant, una universitat que presta un servei públic i s’organitza mitjançant una gestió
privada. Forma part del sistema universitari públic català i espanyol. Les titulacions que ofereix
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són oficials i avalades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU) [www.aqu.cat] i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació espanyola
(ANECA) [www.aneca.es], que asseguren el rigor i l’acompliment dels estàndards exigits pel
sistema universitari europeu.

2.2.

La formació a la UOC

La UOC ofereix formació per a totes les etapes de la vida adulta. I és que l’objectiu de la
institució és respondre adequadament a les necessitats educatives que tenen les persones
al llarg de tota la seva vida. Per això la UOC ha desenvolupat una doble oferta formativa: la
universitària (acreditada i que segueix els estàndards exigits pel sistema universitari europeu)
i, també, una oferta que va més enllà i que està enfocada a respondre a les necessitats
específiques de professionals i empreses en transformació (formació professional, formació
per a empreses, assignatures lliures, cursos d’idiomes, etc.).
En tots dos casos ofereix formació en els àmbits de ciències socials, humanitats, enginyeries
i salut, i, a més, amb un portafolis viu, en constant adaptació a un entorn canviant. Tot plegat
fa que la UOC tingui estudiants de totes les franges d’edat: dels vint anys als setanta.

2.3. El model UOC
La UOC es distingeix de la resta d’universitats per la manera com els seus estudiants aprenen,
és a dir, pel seu model educatiu. A la UOC s’aprèn fent, ja que és un model basat en les
activitats d’aprenentatge, en l’acció. Així, a l’estudiant se li plantegen reptes que cal que vagi
superant, cosa que li permet adquirir les competències necessàries per a l’entorn social i
laboral actual. Aquest model educatiu es basa en l’ús intensiu de les TIC, que tenen un doble
benefici: permeten estudiar des d’on es vol i quan es vol i, a més, fan que l’estudiant obtingui
competències tecnològiques.
Tot aquest procés d’aprenentatge es duu a terme, principalment, en un campus virtual que
integra continguts, activitats i espais de comunicació entre estudiants i entre els estudiants i
els docents. És un campus multilingüe i s’hi pot accedir des de qualsevol lloc, cosa que
afavoreix la interculturalitat i el contacte amb perfils professionals diversos.
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Figura 1. El model UOC

2.4. La recerca a la UOC
La UOC no només ofereix formació, sinó que també fa recerca, un element indissociable de
les universitats de qualitat. Aquesta recerca es focalitza en tres àmbits. El primer és la
innovació docent en aprenentatge en línia, fruit de la nostra expertesa en aquest camp gràcies
als més de vint anys de promoció d’aquest tipus d’aprenentatge. El segon és la recerca en
societat del coneixement, amb la voluntat d’estudiar internet i els efectes de la interacció de
les tecnologies digitals amb l’activitat humana. I, finalment, el tercer és la salut, amb l’objectiu
de capacitar i apoderar el ciutadà i els professionals mitjançant les tecnologies perquè liderin
el canvi de paradigma en salut.
L’impuls d’aquests àmbits de recerca té com a objectiu la millora constant i la transferència.
La UOC promou el coneixement obert, és a dir, aposta per crear una xarxa de coneixement
global, transversal i oberta.

2.5. La UOC avui
Al llarg d’aquests anys, la Universitat ha anat augmentant i diversificant l’oferta formativa,
incloent-hi estudis en espanyol i anglès. Ha millorat el seu model educatiu, prenent sempre
l’estudiant com a centre de l’activitat d’aprenentatge. S’ha expandit progressivament pel
territori català i espanyol amb una extensa xarxa de seus i punts, i ha fet el salt a l’àmbit
internacional, consolidant una seu a Mèxic com a eix d’expansió per al mercat llatinoamericà.
Aviat també s’establirà a Colòmbia.
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També ha consolidat els tres centres de recerca especialitzats en societat de la informació i
el coneixement, en aprenentatge en línia i en salut electrònica, de manera que s’ha convertit
en un referent internacional en aquests camps.
Actualment la UOC té una oferta de cinquanta-dues titulacions i participa en vuit titulacions
interuniversitàries que coordinen altres universitats del sistema universitari català. Ja són
trenta-una les titulacions oficials que han estat acreditades.
El període per a la renovació d’una acreditació és de sis anys en el cas dels graus i doctorats
i de quatre anys en el cas dels màsters universitaris des de la data en què es va fer l’última
acreditació.
2.5.1. Les titulacions oficials de la UOC
La UOC disposa d’una oferta oficial composta per graus, màsters universitaris i doctorats,
molts dels quals en col·laboració amb altres universitats, principalment del sistema universitari
català. Actualment l’oferta és:

Estudis
Arts i Humanitats

Manual del SGIQ, v.1

Titulació

Nivell

Acreditació

Arts

Grau

Verificació: 27/03/2017

Ciències Socials

Grau

Verificació: 06/06/2014

Disseny i Creació Digitals

Grau

Verificació: 03/06/2016

Història, Geografia i Història de
l’Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Grau

Verificació: 13/07/2015

Humanitats

Grau

Renovació: 04/05/2016

Llengua i Literatura Catalanes

Grau

Renovació: 20/07/2016

Traducció, Interpretació i Llengües Grau
Aplicades (interuniversitari: UVicUCC, UOC)

Verificació: 10/07/2015

Gestió Cultural (interuniversitari: Màster
UOC, UdG)

Verificació: 13/07/2015

Humanitats: Art, Literatura i Cultura
Contemporànies

Màster

Renovació: 04/05/2016

Mediterrània
Antiga
(interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Màster

Verificació: 16/07/2013
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Ciències de la Salut

Ciències de la
Informació i de la
Comunicació

Dret i Ciència Política

Neuropsicologia

Màster

Verificació: 16/07/2015

Nutrició i Salut

Màster

Renovació: 03/10/2016

Treball Social Sanitari

Màster

Verificació: 12/07/2013

Comunicació

Grau

Renovació: 13/03/2017

Disseny i Creació Digitals

Grau

Verificació: 03/06/2016

Informació i Documentació

Grau

Renovació: 13/03/2017

Comunicació Corporativa, Protocol
i Esdeveniments

Màster

Verificació: 29/04/2016

Gestió Estratègica de la Informació Màster
i
el
Coneixement
en
les
Organitzacions

Renovació: 13/03/2017

Criminologia

Grau

Renovació: 03/11/2015

Dret

Grau

Renovació: 03/11/2015

Gestió i Administració Pública
(interuniversitari: UOC, UB)

Grau

Verificació: 08/07/2015

Administració i Govern Electrònic

Màster

Verificació: 23/03/2017

Advocacia

Màster

Renovació: 22/07/2016

Anàlisi Política

Màster

Renovació: 27/03/2015

Màster

Renovació: 22/07/2016

Màster

Renovació: 03/11/2015

Grau

Verificació: 02/04/2009

Grau

Verificació: 13/07/2015

Grau

Verificació: 23/04/2009

Drets Humans,
Globalització

Democràcia

i

Fiscalitat
Economia i Empresa

Administració
d’Empreses

i

Direcció

Economia
Màrqueting
Mercats
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Informàtica,
Multimèdia i
Telecomunicació

Psicologia i Ciències
de l’Educació
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Relacions Laborals i Ocupació

Grau

Verificació: 20/07/2009

Turisme

Grau

Verificació: 15/03/2009

Anàlisi de l’Entorn Econòmic

Màster

Verificació: 05/07/2011

Direcció de les Organitzacions en
l’Economia del Coneixement

Màster

Verificació: 05/07/2011

Prevenció de Riscos Laborals

Màster

Verificació: 21/05/2015

Responsabilitat Social Corporativa

Màster

Verificació: 28/07/2014

Turisme Sostenible i TIC

Màster

Verificació: 18/06/2015

Enginyeria Informàtica

Grau

Renovació: 04/11/2015

Multimèdia

Grau

Renovació: 21/12/2015

Tecnologies de Telecomunicació

Grau

Renovació: 03/11/2015

Aplicacions Multimèdia

Màster

Renovació: 04/11/2015

Bioinformàtica i Bioestadística
(interuniversitari: UOC, UB)

Màster

Verificació: 26/06/2015

Ciència de Dades

Màster

Verificació: 08/05/2017

Desenvolupament
d’Aplicacions Màster
per a Dispositius Mòbils

Verificació: 28/05/2015

Enginyeria Informàtica

Màster

Renovació: 04/11/2015

Seguretat de les Tecnologies de la Màster
Informació i les Comunicacions
(interuniversitari: UOC, UAB, URV)

Verificació: 29/06/2011

Educació Social

Grau

Verificació: 15/03/2009

Psicologia

Grau

Renovació: 18/05/2016
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Dificultats de l’Aprenentatge
Trastorns del Llenguatge

i Màster

Verificació: 05/07/2013

Màster

Verificació: 23/09/2015

Ocupació i Mercat de Treball: Màster
Intervenció i Coaching en l’Àmbit
Laboral

Verificació: 23/09/2015

Psicologia Infantil
Tècniques
i
d’Intervenció

Verificació: 14/03/2017

Educació i TIC (E-learning)

Escola de Doctorat

i Juvenil: Màster
Estratègies

Educació i TIC (E-learning)

Doctorat

Verificació: 15/05/2013

Societat de la Informació i el
Coneixement

Doctorat

Verificació: 10/06/2013

Tecnologies de la Informació i de
Xarxes

Doctorat

Verificació: 19/09/2012

2.5.2. Els estudiants a la UOC
La missió de la UOC és proporcionar a les persones un aprenentatge durador i oportunitats
educatives al llarg de la vida. L’objectiu és ajudar les persones a cobrir les seves necessitats
d’aprenentatge superior i proporcionar-los un accés complet al coneixement, intentant superar
les restriccions espaciotemporals i afavorint la conciliació de les responsabilitats personals,
professionals i formatives.
La Universitat té, doncs, un perfil d’estudiant propi i diferenciat del conjunt del sistema
universitari català.
Com són els estudiants de la UOC?
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Figura 2. Perfil de l’estudiant de nou ingrés de titulacions oficials del curs 2016-2017

D’altra banda, en el gràfic següent es mostra l’evolució del nombre d’estudiants en relació
amb les titulacions de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES).

Figura 3. Evolució del nombre d’estudiants de titulacions oficials

Pel que fa al nombre de graduats, la seva evolució es mostra en el gràfic següent:

Figura 4. Evolució del nombre de graduats
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2.5.3. Les dades de la recerca
La UOC acull quaranta-tres grups de recerca i més de quatre-cents investigadors. Els àmbits
de recerca són diversos, si bé s’ha especialitzat en ciències socials, ciències de la salut,
tecnologies de la informació i de la comunicació i arts i humanitats.
Els resultats es transfereixen al teixit econòmic i social de l’aprenentatge en línia; cultura i
turisme digitals; economia, empresa i societat; salut electrònica i TIC; seguretat, i ciutats
intel·ligents.
Per tal de potenciar la recerca, la UOC ha consolidat tres centres d’investigació:
> Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
> eLearn Center
> eHealth Center
L’IN3 s’especialitza en l’estudi d’internet i els efectes de la interacció de les tecnologies digitals
amb l’activitat humana. El centre disposa d’un conjunt de grups de recerca reconeguts que
desenvolupen una àmplia diversitat de recerques de caràcter interdisciplinari.
L’eLearn Center busca potenciar la recerca aplicada centrada en l’aprenentatge en línia i
fomentar la innovació. Analitza i redissenya assignatures o programes, organitza sessions
temàtiques, estudia i selecciona recursos d’aprenentatge, obté dades per a millorar la pràctica
docent i fa proves pilot en entorns reals.
L’eHealth Center és un centre acadèmic obert al món que vol capacitar i apoderar el ciutadà
i els professionals mitjançant les tecnologies perquè liderin el canvi de paradigma en salut. El
seu objectiu de recerca general és generar coneixement per al desenvolupament, la
implantació i l’avaluació de solucions tecnològiques aplicades a la promoció i la millora de la
salut dels individus i de les poblacions.
La UOC també publica diverses revistes científiques que promouen la difusió de coneixement
en obert, que són:
> Artnodes: revista d’art, ciència i tecnologia
> BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
> Dictatorships & Democracies: revista d’història i cultura
> Digithum: una perspectiva relacional sobre cultura, individu i societat en la
modernitat tardana
> ETHE: revista internacional d’educació tecnològica en ensenyament superior
> IDP: revista d’internet, dret i política
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3. Organització i govern
3.1. Òrgans de govern
Les Normes d’organització i funcionament de la UOC estableixen els òrgans de govern de la
Universitat, que són de dos tipus: unipersonals i col·legiats.
Els òrgans de govern unipersonals són:
> Rector: màxima autoritat acadèmica de la Universitat, presideix el Consell de
Govern.
> Vicerectors: membres de ple dret del Consell de Govern.
> Secretari general: forma part del Consell de Govern i de la Comissió
Estratègica, dels quals és el secretari.
> Gerent: membre de ple dret del Consell de Govern.
Els òrgans de govern col·legiats són:
> Consell de Govern: format pel rector, els vicerectors, el gerent i el secretari
general, un representant del professorat, un representant dels estudiants i un
representant del personal de gestió. Duu a terme la seva activitat d’acord amb les
Normes d’organització i funcionament de la UOC adaptades a la legislació vigent.
> Consell de Direcció: òrgan permanent d’administració i gestió de la Universitat
que condueix els afers ordinaris de la institució i assumeix totes les funcions que
el Consell de Govern li delegui.

3.2. Òrgans de coordinació i representació
A banda de l’estructura organitzativa de la UOC, i atesa la seva complexitat, són necessaris
uns òrgans de coordinació i representació que facilitin la comunicació i el debat dels
processos transversals.
Els principals òrgans de coordinació i representació de la Universitat avui dia són els
següents:
> Consell de Govern
> Consell de Direcció
> Consell d’Universitat
> Comissió Estratègica
> Comissió Acadèmica
Manual del SGIQ, v.1
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> Comissió de Recerca i Innovació de la UOC
> Comissió de Programes
> Comissió de Gestió
> Comitè d’Empresa

La UOC es regeix també per la Comissió Acadèmica i la Comissió de Gestió, en què
participen els estudiants per a garantir que la seva opinió, els seus interessos i les seves
aportacions incideixin efectivament en la millora de la institució mitjançant les comissions
d’àmbits de coneixement, el Consell d’Universitat, la Comissió Estratègica i les comissions de
delegació territorial.

3.3. L’estructura organitzativa
L’estructura organitzativa de la UOC s’articula en quatre grans blocs: professorat,
investigadors, gestió i rectorat, que donen resposta als objectius i les línies marcades pel
Consell de Direcció.
La UOC disposa d’una estructura acadèmica organitzada en estudis i d’una estructura de
gestió organitzada en àrees que garanteixen el funcionament diari de la Universitat.
Actualment, la UOC té set estudis i una Escola de Doctorat. Els estudis són:
> Economia i Empresa (EiE)
> Psicologia i Ciències de l’Educació (PCE)
> Dret i Ciència Política (DCP)
> Arts i Humanitats (AiH)
> Ciències de la Informació i de la Comunicació (CIC)
> Ciències de la Salut (CdS)
> Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (IMT)
En la figura següent es mostra l’organigrama de la Universitat, que permet identificar els
diferents òrgans i l’estructura d’àrees, estudis i recerca:
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Figura 5. Organigrama bàsic

3.4. L’Oficina del Síndic de Greuges
La Universitat també disposa de l’Oficina del Síndic de Greuges. El síndic o síndica té la
missió de vetllar pels drets i deures de tots els membres de la Universitat, actuant amb
independència i autonomia de tots els altres òrgans i instàncies de la institució.

4. Planificació estratègica
En el marc del procés de planificació estratègica, la UOC defineix, revisa i actualitza la seva
missió, la seva visió i els seus valors com a elements clau per al desenvolupament de
l’organització i el desplegament de l’estratègia.
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4.1. La nostra missió
La UOC, d’acord amb la seva missió, és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i
oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la
societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.
El seu model educatiu es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant
mitjançant l’aprenentatge en línia.

4.2. La nostra visió
La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món,
impulsa la construcció d’un espai global de coneixement i la recerca de frontera en societat
del coneixement.
Innova en el model educatiu propi, que se centra en l’estudiant, oferint una formació de qualitat
i personalitzable per a fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.

4.3. Els nostres valors
Els cinc valors que regeixen l’acció de la UOC són:
> Compromís: amb els estudiants, els graduats i la societat; amb la qualitat dels
serveis i amb la innovació com a constant de l’organització.
> Respecte: per les persones, les idees, les cultures i el món.
> Transparència: en les informacions, en les dades i en els processos.
> Professionalitat: capacitant les persones que formen part de l’organització,
reconeixent els èxits i aprenent dels errors.
> Sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’activitat que emprèn la nostra
organització.

4.4. El Pla estratègic
La tardor del 2013 es va engegar el procés de reflexió estratègica del Pla que ha de ser el full
de ruta fins al 2020: el Pla estratègic 2014-2020. Aquest darrer Pla s’ha articulat en dues
fases: la primera, que abasta del 2014 al 2016, i la segona, del 2017 al 2020.
El Pla vigent, que correspon a la segona fase del Pla estratègic 2017-2020, s’estructura en
cinc eixos:
1. Impuls a la transversalitat i a la flexibilitat
2. Governança col·laborativa amb objectius comuns
3. Aposta ferma per la globalització
4. Potenciació de la competitivitat i l’ocupabilitat
5. Foment de l’excel·lència en recerca
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Dels cinc eixos es deriven trenta-un objectius operatius, que s’agrupen en quatre plans
(BE UOC, NEXT UOC, GLOBAL UOC i UOC R&I) amb dinou subplans i es concreten en
setanta-vuit accions:
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Figura 6. Mapa estratègic 2017-2020
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4.5. Estratègia i qualitat
El Pla estratègic recull, en el seu pla NEXT UOC, el compromís de la Universitat amb la gestió
de la qualitat mitjançant el subplà operatiu Qualitat, motor de canvi, en el qual es proposen
tres accions específiques:
> Certificar el sistema de garantia interna de la qualitat.
> Definir l’oferta acadèmica d’acord amb les demandes de la societat.
> Acreditar el grau de qualitat màxim en les titulacions en programació.
Per tal d’assolir la certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) cal
evidenciar, entre altres aspectes, que el SGIQ és un sistema madur i estable amb tots els
processos implantats, que el centre ha revisat el SGIQ almenys una vegada i que s’ha posat
en marxa un pla de millores.
El SGIQ que recull aquest manual i que es detalla en l’apartat següent i annexos és el resultat
de la primera revisió i ha de servir de suport per al desplegament i la implantació completa
dels processos que en formen part.

4.6. Cultura de la qualitat
Les referències a la gestió de la qualitat són contínues a la UOC, incloent-hi el Codi ètic, en
què s’afirma que la qualitat, com a principi ètic, forma part de la cultura institucional de la
UOC. En aquest sentit, es diu: «Es treballarà per aconseguir l’excel·lència en els serveis
educatius, en l’activitat docent i investigadora i en els processos organitzatius. Es vetllarà per
tenir en compte la veu dels estudiants, dels graduats i de la societat, i també el rigor acadèmic
dels programes docents i les línies de recerca.»
El desplegament d’aquest principi ètic es basa en la Política de la qualitat, document que
detalla, d’una banda, els principis bàsics per a la gestió de la qualitat a la UOC i, de l’altra,
el compromís dels màxims responsables de l’organització amb el disseny, la implantació, la
revisió i la millora del SGIQ que es descriu en els apartats següents.
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5. El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)
5.1. Antecedents
L’any 2007 la UOC va elaborar, en el marc del programa AUDIT, el primer Manual del Sistema
de Garantia Interna de la Qualitat per als Estudis de Dret i Ciència Política, que va ser valorat
per l’agència avaluadora satisfactòriament. L’any 2009, en una nova convocatòria del
programa AUDIT, la UOC va tornar a certificar el sistema, també satisfactòriament, i va
ampliar-ne l’abast a tots els estudis de la Universitat.
El manual ha estat revisat i millorat al llarg dels anys, i els canvis s’han anat reflectint en els
informes de seguiment de la Universitat, emesos per les entitats corresponents.
A la taula de la pàgina següent es mostren les fites clau en matèria de gestió de la qualitat
assolides per la UOC al llarg dels anys.
Any

Fita històrica

2000/2001

Avaluació de titulacions homologades per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU): llicenciatura d’Humanitats i llicenciatura de Filologia Catalana

2002/2003

Avaluació de titulacions homologades per part de l’AQU: llicenciatura de Documentació (2n. cicle)

2004

Avaluació model EFQM (500+)

2005

Avaluació transversal per l’Associació Europea d’Universitats (EUA)

2005/2006

Avaluació per l’AQU del servei de biblioteca

2006/2007

Avaluació institucional per l’AQU

2006/2007

Avaluació per l’AQU de les titulacions següents: llicenciatura de Psicologia, llicenciatura de
Psicopedagogia, llicenciatura de Dret i llicenciatura de Ciències Polítiques

2007/2008

Avaluació per l’AQU de les titulacions següents: enginyeria tècnica d’Informàtica de Gestió, enginyeria
tècnica d’Informàtica de Sistemes, enginyeria d’Informàtica, diplomatura de Ciències Empresarials i
llicenciatura d’Investigació i Tècniques de Mercat

2007

Certificació per l’AQU del Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat segons el model AUDITAQU per als Estudis de Dret i Ciència Política

2008

Certificació per l’AQU del Manual per a l’avaluació de la docència

2009

Certificació per l’AQU del Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat segons el model AUDITAQU per a tots els estudis de la UOC

2010

Avaluació institucional per part de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE)

2012

Certificació EURO-INF. Acreditació internacional EURO-INF a sis programes formatius (tres graus i tres
màsters universitaris) dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, atorgada per la
European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQUANIE)

2014
2015
2016
2017

Certificació TedQual per al grau de Turisme i el màster d’Estratègies i Gestió Sostenible de les
Destinacions Turístiques. Es tracta de l’única certificació internacional en matèria d’ensenyament i formació
que atorga l’Organització Mundial del Turisme (OMT), agència especialitzada de les Nacions Unides
Avaluació externa de les titulacions oficials per a la seva acreditació per part de l’AQU. S’acrediten cinc
graus i quatre màsters universitaris
Avaluació externa de les titulacions oficials per a la seva acreditació per part de l’AQU. S’acrediten cinc
graus i cinc màsters universitaris
Avaluació externa de les titulacions oficials per a la seva acreditació per part de l’AQU. S’acrediten cinc
graus i set màsters universitaris

Figura 7. Fites principals en gestió de la qualitat
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5.2. La revisió del SGIQ: cap a un nou enfocament
El procés de revisió del manual vigent i la consideració dels nous requeriments i reptes als
quals ha de donar resposta han donat lloc a canvis significatius respecte a la versió de l’any
2009.
La figura següent mostra l’estructura del nou SGIQ:

Mapa de
processos

Manual
del SGIQ
Quadre de
comandament
SGIQ

Procés
documentat

Figura 8. Estructura del SGIQ

5.2.1. Enfocament a processos
Aquest SGIQ, del qual aquest Manual del SGIQ forma part, s’ha dissenyat en línia amb els
estàndards de qualitat internacionals. Aposta, doncs, per un enfocament a processos en
sentit ampli que considera, en primera instància, els processos vinculats al marc de
verificació, seguiment, modificació i acreditació (VSMA) establert, però que pot donar cabuda
i integrar qualsevol procés que la UOC pugui identificar i desenvolupar en el futur.
En l’Annex I del manual hi ha el mapa de processos vigent actualment. Identifica els grups
d’interès i els processos que la UOC ha desenvolupat per a transformar requisits i
expectatives en una experiència totalment satisfactòria.
La identificació dels grups d’interès és el resultat de la reflexió al voltant de les persones,
col·lectius i organitzacions de tot tipus que, en un moment o altre del desplegament de
l’activitat de la UOC, interactuen o tenen capacitat de poder influir en la Universitat.
Els requisits i les expectatives bàsiques dels grups d’interès s’han recollit en el mapa de
grups d’interès (vegeu Annex II), i es consideren elements d’entrada dels processos per a
garantir que el SGIQ és capaç de donar-hi resposta. En cada procés es detallen els grups
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d’interès implicats. El document sobre grups d’interès i processos, Annex III, ofereix una
visió global dels processos en els quals està implicat cada grup d’interès.
Els processos s’han estructurat dins el mapa atenent la seva tipologia segons els criteris
següents:
Processos estratègics: són els relacionats amb l’estratègia i els objectius de
l’organització, amb la seva missió, visió i valors. En la seva gestió hi és, normalment,
l’equip directiu.
Processos operatius: són els que permeten el desplegament de l’estratègia de
l’organització. Són clau en el desenvolupament del model de gestió i afegeixen valor
als grups d’interès més rellevants.
Processos de suport: són processos facilitadors de les activitats que integren els
processos operatius i, en alguns casos, els estratègics.

5.2.2. Processos documentats
Cadascun dels processos identificats en el mapa es desplega mitjançant un procés
documentat, un document descriptiu que inclou la informació clau per a l’operació del procés:
la missió, l’abast, el propietari, els responsables, la descripció, la vinculació amb altres
processos, els elements d’entrada i sortida, la informació documentada, els indicadors i el
diagrama de flux.
Així, doncs, l’Annex IV incorpora una relació sempre actualitzada dels processos vigents amb
el seu estat de revisió i el procés documentat de cadascun, degudament revisat i aprovat.
5.2.3. Quadre de comandament
Per tal de monitorar el funcionament del SGIQ i el seu rendiment, els indicadors identificats
per a mesurar cada procés s’agreguen en un quadre de comandament que permet als
responsables de la UOC tenir una visió global del funcionament del sistema, cosa que facilita
la presa de decisions.
Una mostra del quadre es recull en l’Annex V: cada indicador es desenvolupa mitjançant una
fitxa d’indicador, document que en conté tota la informació rellevant, segons s’ha establert en
el procés de referència.
5.2.4. Compliment normatiu
Per a garantir que el SGIQ dona resposta en tot moment als requisits normatius de referència,
s’ha desenvolupat el quadre de processos, dimensions i estàndards d’avaluació, inclòs
en l’Annex VI d’aquest Manual del SGIQ.
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5.2.5. Processos i responsabilitats
L’Annex VII inclou el document de processos i responsabilitats. Aquest document permet
visualitzar globalment qui són els propietaris dels diferents processos i qui està implicat en la
seva operació.
El propietari de cada procés lidera el seu desplegament amb el suport de la resta de
persones, equips i àrees implicats, d’acord amb els nivells de responsabilitat establerts.
Aquest lideratge ha d’observar els principis establerts en el Codi ètic de la UOC.
5.2.6. Mapa tecnològic
L’Annex VIII mostra la relació entre els processos identificats i els recursos tecnològics
desenvolupats a aquest efecte o que impacten en la seva operació, per tal de garantir la
coherència i integració del SGIQ en tots els àmbits.

6. Annexos
Annex I. Mapa de processos
Annex II. Mapa de grups d’interès
Annex III. Grups d’interès i processos
Annex IV. Processos documentats
Annex V. Quadre de comandament
Annex VI. Processos, dimensions i estàndards d’avaluació
Annex VII. Processos i responsabilitats
Annex VIII. Mapa tecnològic
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