POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES1
Marc General
L’equip de govern de la Facultat de Ciències Jurídiques és conscient de la
importància de la qualitat com a factor estratègic per aconseguir la plena
satisfacció de les necessitats, expectatives i demandes socials i acadèmiques
de la comunitat universitària i de la societat que l’envolta vinculades als
nostres estudis.
Per aquest motiu, la Facultat ha implementat i desplegat en Sistema Intern
de Garantia de la Qualitat (SIGQ) que garanteix la qualitat de les titulacions
que estan dins del seu abast i la seva millora contínua.
A més, la Facultat compta amb un instrument propi, el Grup d’Innovació́
Docent (GID), que treballa de forma pionera i constant per tal d’assolir una
excel·lència en la docència.
Missió i Visió
La Facultat de Ciències Jurídiques continua tenint com a punt de referència
consolidar la seva implantació́ territorial, fent que els estudiants de les
nostres comarques sentin la Facultat com la seva universitat pública i sigui
un referent de qualitat en la formació́ en l’àmbit de les ciències socials i
jurídiques, sempre amb la voluntat de ser una organització oberta, flexible,
eficient i eficaç al servei dels usuaris i del territori.
En aquest sentit, la Facultat de Ciències Jurídiques té com a visió esdevenir:
•

Un centre de referència al nostre territori, mitjançant la innovació
docent, l’excel·lència en la recerca i la transferència del coneixement.
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•

Una institució amb projecció internacional, amb fortes relacions de
col·laboració amb altres institucions i universitats del món.

Objectius:
Els objectius concrets que s’estableixen per continuar progressant:
1. Proporcionar una formació acadèmica dirigida cap a l’excel·lència tant a
nivell nacional com internacional.
2. Obtenir i mantenir l’acreditació de les titulacions i del centre, en un
procés continu de progrés cap a l’excel·lència.
3. Revisar, actualitzar i diversificar l’oferta acadèmica, d’acord a les
necessitats i expectatives dels nostres estudiants, així com de la societat
i el territori.
4. Facilitar la trajectòria acadèmica de l’estudiant, vetllant per la
permanent millora de les instal·lacions i els serveis del campus, en
cooperació amb la resta de centres i a través de l’Oficina Logística de
Campus, i considerant aquesta trajectòria com un procés integral de la
formació del futur professional dins del marc de la responsabilitat social.
5. Impulsar la internacionalització de la Facultat, tant en la capacitat
d’atracció d’estudiants, com en la promoció de la mobilitat acadèmica
dels estudiants.
6. Fomentar el component de compromís social de la docència a través del
programa Aprenentatge Servei , els Objectius de Desenvolupament
Sostenible i la perspectiva de gènere a la docència.
7. Promoure la coordinació de l’activitat docent de les titulacions de la
Facultat.
8. Garantir la qualitat de les pràctiques externes com a instrument de
formació que facilita la inserció laboral de l’estudiant, que aproxima
l’acadèmia al món professional i millora la interrelació entre universitat
i empresa.
9. Fomentar la visibilitat de la Facultat per tal de posicionar-la a nivell
territorial així com a nivell internacional a través de la divulgació del
coneixement, la transferència realitzada i les activitats de formació.

10.Reforçar els vincles de la Facultat amb els centres de secundària per tal
de captar talent i fomentar l’estudi dels ensenyaments del nostre Centre
entre els joves del nostre territori.
11.Mantenir i millorar els canals de comunicació amb els estudiants dels
diferents ensenyaments a través dels mecanismes articulats per les
respectives persones responsables i de la consolidació de la figura dels
delegats i delegades de curs/grup, especialment en els ensenyaments
de grau.
12.Garantir que els processos que formen el Sistema Intern de Garantia de
la Qualitat del centre es revisen periòdicament, es mantenen efectius i
s’adapten a les necessitats específiques de cada moment.
L’equip de govern de la Facultat de Ciències Jurídiques posa en coneixement
de tots els col·lectius del centre (estudiants, PDI i PAS) aquesta Política de
Qualitat i es compromet a facilitar els mitjans i a vetllar pel 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 d’ell se’n derivin, a més
de complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’organització.

