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1.

HISTÒRIC DE CANVIS
Versió
Data

Descripció del canvi

01

Redacció del procediment

25/11/2019

OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’objectiu és establir el mecanisme pel qual la Facultat revisa el funcionament del sistema de
qualitat per tal de garantir-ne la correcta implantació i també la idoneïtat i adequació a las
necessitats existents.
El sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU) de la Facultat de Belles Arts és
l’instrument a partir del qual es definiran els procediments específics del centre (PEQ) que
garanteixen la qualitat en el disseny, desplegament i avaluació del projecte formatiu.

Aquest document és vigent fins que hi hagi una nova versió. Les còpies impreses d’aquest document no tenen
garantia de vigència.
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DESENVOLUPAMENT
QUÈ

COM

QUI

D’acord amb el format i estructura
del present document i seguint les
indicacions formals del Procediment Persones
General de Qualitat corresponent proposades per
Redacció del PEQ
elaborat per l’APQUB.
la Comissió de
Qualitat
Revisant el PEQ i fent modificacions,
si escau.
Revisant el text del PEQ per
comprovar si s’ajusta o no al procés
Revisió del contingut del PEQ que regula, i proposant, si escau, Comissió de
Qualitat
aquelles modificacions que consideri
necessàries.

QUAN

Quan
s’incorpori un
nou
procediment o
es detecti la
necessitat de
modificar-ne
un d’existent
Quan escaigui

Aprovació definitiva del PEQ Aprovant totes les versions del PEQ. Junta de Facultat Un cop revisat
o modificat

Difusió del PEQ

3.

Publicant el PEQ a la pàgina web de
la Facultat en l’apartat SAIQU i
Tècnica web de
informant a tots els col·lectius de la
la Facultat
Facultat mitjançant les eines de
comunicació interna.

Un cop aprovat

SEGUIMENT I MILLORA

La Comissió de Qualitat de la Facultat de Belles Arts fa un seguiment de l’adequació dels procediments
específics del SAIQU del centre i, quan escaigui, determina les accions correctives i/o les oportunitats de
millora a implantar.
La necessitat de revisió i modificació dels PEQ pot venir donada pels següents motius:
•

Modificació dels processos que regula el PEQ.

•

Queixes, suggeriments i/o propostes de membres dels diferents col·lectius del centre amb
l’objectiu de resoldre un problema, millorar l’eficàcia del procediment i/o la seva aplicació. Tindran
especial consideració les propostes dels responsables dels ensenyaments i/o dels responsables dels
processos regulats pel PEQ.

•

Modificació dels Procediments Generals de Qualitat (PGQ) corresponents elaborats per l’APQUB.

Aquest document és vigent fins que hi hagi una nova versió. Les còpies impreses d’aquest document no tenen
garantia de vigència.
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Modificació de normatives aplicables a la gestió de processos relacionats amb la verificació,
seguiment, modificació i acreditació d’ensenyaments.

•

Altres situacions de canvi no previstes en aquest document que la Comissió de Qualitat consideri
que fa necessària la revisió, i si escau, modificació dels PEQ.

4.

DOCUMENTS, REGISTRES I ARXIVAMENT

Registre/document

Procediments específics de qualitat de la
Facultat de Belles Arts
Informe de seguiment del SAIQU de la
Facultat de Belles Arts

5.

Suport d’arxivament

Digital/Sharepoint
Paper/Digital

Responsable de la
custodia

Comissió de Qualitat
Administració del centre
Administració del centre

NORMATIVA APLICABLE I REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Aquest procés s’emmarca en la normativa acadèmica que regeix els ensenyaments de la UB, com també
en la legislació general sobre titulacions universitàries vigent.

Aquest document és vigent fins que hi hagi una nova versió. Les còpies impreses d’aquest document no tenen
garantia de vigència.

