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L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) ha desenvolupat la present política de
qualitat, d’acord amb el sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ) que ha dissenyat la
URV per a tots els centres de la Universitat. L’ETSE adopta el compromís d’implementar els
processos definits al SIGQ seguint les quatre etapes que descriu el cicle de millora contínua:
planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència per tal de garantir l’assoliment
dels objectius de l’ETSE, que es mencionen més endavant en aquest document.
La missió de l’ETSE és esdevenir un centre integral de les tecnologies relacionades amb
l’enginyeria i les disciplines científiques afins. A més, l’ETSE pretén proporcionar una
formació completa i integral de l'enginyer, que transcendeixi el marc tradicional dels
ensenyaments tècnics per facilitar-ne la integració a la nova societat del coneixement.
L’ETSE té com a visió de futur generar professionals i coneixements que puguin contribuir
de manera palpable a millorar l’entorn socioeconòmic. El centre treballa per oferir un
projecte docent sempre actual, per la qual cosa una de les nostres màximes prioritats és
mantenir un contacte permanent i eficaç amb la indústria i els serveis en el sector de les
TIC. L’horitzó d’actuació de l’ETSE no es restringeix a l’entorn més proper, sinó que té la
missió de projectar-se internacionalment, amb especial èmfasi en l’àmbit europeu, tant pel
que fa a l’intercanvi d’estudiants com a les col·laboracions científiques i en projectes de
recerca.
El compromís de l‘ETSE és construir el futur generant i transmetent coneixements en
l’àmbit de l’enginyeria, mitjançant un model formatiu capaç de contribuir a transformar la
societat actual, de manera que es fomentin els valors humans i les conquestes de l'estat del
benestar.
La URV té com a objectiu general aconseguir un alt nivell de qualitat en els àmbits de
l'estudi i la docència, de la recerca i l'extensió universitària, de l'assistència als membres de
la comunitat universitària i de la gestió. Per aconseguir-ho, la qualitat organitzativa i
institucional s'ha de desenvolupar mitjançant sistemes integrats en el funcionament quotidià
de la Universitat, que permetin mesurar, avaluar, assegurar i millorar la qualitat.
La concreció que fa l’ETSE d'aquest objectiu general de la URV es pot resumir en els
objectius particulars següents:
1.
2.

3.
4.

Adquirir el compromís del compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables
a l’organització.
Fomentar l’habilitat per plantejar, formular i resoldre problemes d'enginyeria, així
com la cultura en el coneixement dels problemes contemporanis, l’actitud
deontològica i la participació en el desenvolupament de la comunitat, tot implantant
un model educatiu que desenvolupi la capacitat d’anàlisi, iniciativa, responsabilitat,
capacitat de treball, esperit d'equip, capacitat de relació i de comunicació, capacitat
d'adaptació a entorns canviants, capacitat d'aprenentatge, formació sòlida, dots de
comandament, lideratge i motivació pel treball.
Potenciar el desenvolupament de sistemes de formació d’excel·lència, especialment a
escala internacional.
Fomentar la vocació per l’enginyeria, mitjançant activitats de divulgació, i les
relacions amb els centres d’educació secundària.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Recollir les demandes de perfils professionals de la indústria propera, transmetre-les
a l'estudiant en el procés d'aprenentatge i col·laborar eficaçment en la transició dels
nostres estudiants de l’Escola a l'empresa.
Implicar els agents territorials a establir un nexe d’unió progressiu entre l’ETSE i el
món empresarial, paral·lel al procés d’aprenentatge.
Promoure l’ús adequat i eficient dels recursos materials (econòmics, infraestructures,
equipaments) i proposar millores per garantir que s’adeqüin a les necessitats
formatives dels estudiants.
Propiciar la internacionalització, d’una banda, en la capacitat d’atracció dels
ensenyaments que ofereix el centre i, de l’altra, en la promoció de la mobilitat del
personal (professors, estudiants i PAS).
Esdevenir un agent significatiu en el desenvolupament territorial, per mitjà de la
formació i de la transferència de coneixement a la societat.
Propiciar la formació continuada adequada al personal del centre, segons les seves
respectives activitats, per tal d’assolir una organització més eficaç i eficient.
Implicar, motivar i comprometre el personal (estudiants, PDI i PAS) en la missió de
l’ETSE, així com en la gestió, desenvolupament i aplicació del SIGQ.
Garantir l’accés a la informació que es genera en el conjunt de l’Escola per tal
d’afavorir la participació, la motivació i la millora del seu funcionament, i donar a
conèixer l’activitat de l’ETSE en l’àmbit nacional i internacional.

La Junta de Centre ha nomenat els membres que formen part de la Comissió de Qualitat i
Planificació Estratègica de l’ETSE. Aquesta comissió té com a responsabilitat promoure
la implantació del SGIQ al centre i vetllar perquè no hi hagi inconvenients per complir el que
disposa el Manual de qualitat del centre, així com les seves successives revisions i la resta
de documents que se’n deriven.
L’Equip Directiu de l’ETSE posa en coneixement de tot el personal del centre (estudiants,
PDI i PAS) aquesta política de qualitat i es responsabilitza d’aplicar-la.
Signat (pel responsable de SIGQ):
Data:

Vist-i-plau (del director)
Data:

Aprovada per la Junta de Centre:
Signat (per la secretària)

