Política i Objectius de Qualitat
de la Facultat d’Economia i Empresa
Aprovada per Junta de Facultat el 20 de maig de 2016 i Ratificada el 30 d’octubre de 2017 i
el 9 de novembre de 2018

El compromís de qualitat de la FEE es basa en oferir una formació d’excel·lència en els àmbits
de l'economia i l'empresa, sempre amb la voluntat de ser una organització oberta, flexible,
eficient i eficaç al servei dels usuaris i del territori. Els objectius concrets que s'estableixen per
assolir aquest compromís són:


Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència tant a nivell nacional com
internacional, garantint una oferta acadèmica d’acord a les necessitats i expectatives
dels nostres estudiants, així com de la societat i el territori.



Facilitar la trajectòria acadèmica de l’estudiant vetllant per la permanent millora de
les instal·lacions i els serveis del centre i considerant aquesta trajectòria com un
procés integral de la formació del futur professional dins del marc de la responsabilitat
social.



Afavorir la internacionalització del centre, tant en la capacitat d’atracció dels
ensenyaments de la FEE, com en la promoció de la mobilitat acadèmica, en formació
i en pràctiques dels estudiants de la FEE.



Garantir la qualitat de les pràctiques externes com a instrument que facilita la inserció
laboral de l’estudiant i millora la interrelació entre universitat i empresa.



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.



Promoure els vincles de la Facultat amb els centres de secundària per tal de captar
talent i fomentar l’estudi de l’economia i l’empresa entre els joves del nostre territori.



Assegurar que la Política de Qualitat del centre és coneguda per tots els grups
d’interès i es troba a disposició de tots ells.



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.

Agents implicats en el procés de Qualitat de la Facultat d’Economia i Empresa

Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación
Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
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El compromís de qualitat de la Facultat d’Economia i Empresa es defineix a l’entorn de cinc
pilars bàsics del centre: i) la formació, ii) la inserció laboral, iii) la internacionalització, iv) els
vincles amb el territori i v) la gestió.

Formació

Proporcionar una formació dirigida cap a
l’excel·lència, tant a nivell nacional com
internacional, garantint una oferta acadèmica
d’acord a les necessitats i expectatives dels
nostres estudiants, així com de la societat i el
territori.
Facilitar la trajectòria acadèmica de
l’estudiant vetllant per la permanent millora de
les instal·lacions i els serveis del centre i
considerant aquesta trajectòria com un
procés integral de la formació del futur
professional dins del marc de la
responsabilitat social.
Afavorir la internacionalització del centre, tant
en la capacitat d’atracció dels ensenyaments
de la FEE, com en la promoció de la mobilitat
acadèmica, en formació i en pràctiques dels
estudiants de la FEE.
Garantir la qualitat de les pràctiques externes
com a instrument que facilita la inserció
laboral de l’estudiant i millora la interrelació
entre universitat i empresa.
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.
Promoure els vincles de la Facultat amb els
centres de secundària per tal de captar talent
i fomentar l’estudi de l’economia i l’empresa
entre els joves del nostre territori.
Assegurar que la Política de Qualitat del
centre és coneguda per tots els grups
d’interès i es troba a disposició de tots ells.
Garantir que els processos que formen el
SIGQ del centre es revisen periòdicament, es
mantenen efectius i s’adapten a les
necessitats específiques de cada moment.
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