
Extracte de les línies estratègiques del Manual de Qualitat de la UIB 
tractades a la reunió de la CQUIB celebrada dia 28 de juny de 2010. 
 
Impulsar una cultura que reconegui la importància de la qualitat i implantar una 
estratègia de millora contínua 

Els òrgans de govern de la Universitat duran a terme les accions necessàries per 
promoure i estendre la cultura de la qualitat entre tots els membres de la 
comunitat universitària i, d’aquesta manera, implicar-los en la gestió i millora 
contínua de la docència de la Universitat. Algunes accions concretes que es 
duran a terme en aquest sentit són: 
 Oferir formació i assessorament en matèria de qualitat 
 Incentivar la participació en els òrgans prevists al Sistema de Garantia 

Interna de Qualitat 
 Promoure la constitució de grups de millora 

 
Desplegar el SGIQ de la UIB  
 

• Crear i constituir els òrgans nous prevists al Sistema de Garantia 
Interna de Qualitat i atribuir noves funcions a alguns òrgans de govern 
col·legiats i unipersonals ja existents en el si de la UIB.  

Les accions específiques que es duran a terme són: 
- Constituir la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB) 
- Constituir la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada títol 

oficial 
- Constituir el consell d’estudis de cada títol oficial  
- Nomenar el responsable de qualitat de cada títol oficial 
- Assignar noves funcions per cobrir les necessitats del SGIQ a 

alguns òrgans de govern ja existents (junta de centre, degà, 
Consell de Govern, etc.) 

- Crear o adaptar i aprovar la normativa adient per al bon 
funcionament del sistema. 

 
Retre comptes i oferir informació pública 
En contrapartida a la confiança que la societat hi diposita, la UIB es compromet a retre 
comptes i a publicar i revisar periòdicament informació actualitzada sobre la formació 
que ofereix. 
 
Promoure la participació dels estudiants i dels altres grups d’interès en la vida 
universitària i en la presa de decisions 
 
Garantir la qualitat del professorat 
La UIB portarà a terme les accions necessàries per garantir la qualitat dels docents. 
Algunes de les iniciatives que es portaran a terme són:  

 Avaluar el professorat a través del programa DOCENTIA de l’ANECA: 
o Crear els òrgans establerts a DOCENTIA: 

 Constituir la Comissió d’Avaluació Docent (CAD) 
 Constituir la Comissió Tècnica d’Avaluació Docent (CTAD) 

o Dissenyar i experimentar de forma pilot els instruments de recollida 
d’informació. 

o Avaluar l’experiència pilot i prendre decisions a partir dels resultats 
obtinguts. 

 
 
 


