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POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 

La Facultat de Ciències Jurídiques adopta el compromís de contextualitzar, d’acord amb 
les particularitats del centre, el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) 
dissenyat per la URV, per tal de garantir la qualitat de la formació i del servei que el 
centre ofereix. 

La Facultat té un instrument propi que és el Grup d’Innovació Docent (GID) que en els 
darreres anys ha treballat de forma pionera i constant per tal d’assolir una excel·lència 
amb la docència, adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb la finalitat 
d’oferir als estudiant una formació adequada a les competències exigides pels nous 
ensenyaments, moderna, amb la utilització de noves tecnologies, i participativa, amb la 
voluntat que l’estudiant s’identifiqui amb els continguts dels seus ensenyaments. 

L’equip deganal del centre entén la importància de la qualitat com a factor estratègic per 
aconseguir els objectius de la Facultat i pretén, mitjançant el present document, 
reafirmar el seu compromís de qualitat envers els col·lectius de Personal Docent i 
Investigador, Personal d’Administració i Serveis i Estudiants vinculats al centre, i 
satisfer les seves necessitats alhora que valorar les aportacions d’aquests per donar 
resposta a les demandes socials i acadèmiques lligades als nostres estudis. 

Missió 

La Facultat de Ciències Jurídiques té com a punt de partida consolidar la nostra 
implantació territorial, fent que els alumnes de les nostres comarques sentin la Facultat 
com la seva universitat pública en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques, plenament 
adaptada a l’actual estructura d’ensenyaments universitaris en l’Espai Europeu 
d’Educació Superior com a instrument clau per la qualitat de la formació. 

A continuació, hem de donar un salt qualitatiu, potenciant la docència i recerca a nivell 
internacional per tal de ser centre d’excel·lència en el compromís docent i acadèmic, en 
l’especialització de la recerca i en oferir una resposta professional integral. 

En aquest sentit, la Facultat de Ciències Jurídiques té com un dels seus principals 
objectius convertir-se en un centre de referència nacional i internacional, lligat al 
territori, tant pel que fa a la docència, la recerca i la transferència del coneixement.  

Compromís 

Els principis pels quals es regeix la política de qualitat de la facultat de Ciències 
Jurídiques són: 

• Promoure la millora contínua dels ensenyaments que s’imparteixen fomentant la 
participació dels estudiants, PDI i PAS  
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• Donar una preparació eficaç als nostres estudiants en relació a les tècniques i formes 
d’actuació pròpies de les professions lligades als nostres ensenyaments. 

• Dotar als estudiants de les eines i recursos pràctics necessaris per capacitar-los en les 
habilitats, destreses, actituds i coneixements imprescindibles per iniciar-se en l'exercici 
de la seva professió amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i respecte. 

• Capacitar als estudiants perquè puguin incorporar-se al món laboral. 

• Promocionar la innovació docent i l’ús de les TIC a l’FCJ, garantint la formació i 
capacitació del personal docent i investigador en noves formes metodològiques i 
avaluatives. 

• Dissenyar i aplicar estratègies de coordinació docent potenciant la cultura cooperativa 
entre el PDI i el PAS. 

• Participar en l’intercanvi d’experiències de bones pràctiques docents, a nivell intern o 
extern a la URV. 

• Donar el marc necessari perquè els nostres ensenyaments tinguin una avaluació 
positiva en relació a la seva acreditació. 

• Potenciar la implantació territorial dels nostres ensenyaments envers a la transferència 
de coneixement a la societat. 

• Procurar l’adequació de les infraestructures docents i acadèmiques a les especialitats 
dels nostres ensenyaments. 

• Consolidar i potenciar la política d’internacionalització del centre, augmentant els 
convenis amb altres universitats o institucions per facilitar la mobilitat com a 
complement de la formació acadèmica dels estudiants, les línies de recerca del PDI i 
l’experiència, la formació i la innovació de pràctiques administratives del PAS. 

• Potenciar línies de recerca i projectes d’investigació d’àmbit internacional, amb 
col·laboració amb docents d’altres universitats. 

L’equip deganal de la Facultat de Ciències Jurídiques posa en coneixement de tot el 
personal del seu centre (estudiants, PDI i PAS) aquesta Política de Qualitat i es 
compromet a facilitar els mitjans i a vetllar per tal que no existeixin inconvenients en el 
compliment del que es disposa al Manual de Qualitat del centre, així com en les seves 
successives revisions i de la resta de documents que se’n derivin. 

(Aprovada en Junta de Facultat: 19 de desembre de 2013) 


