
Què és un SGIQ?
Sistema de Garantia de la Qualitat

Un SGIQ és un conjunt de documents que defineix com actua una
empresa o institució en la seva activitat habitual. En el cas de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), hi ha un SGIQ general de la UPF del
qual deriva el SGIQ de cada Escola. El disseny del SGIQ general de la
UPF va ser avaluat positivament per l'Agència de Qualitat
Universitària (AQU) de Catalunya, el 23 de novembre de 2010.

Els documents que formen un SGIQ són un Manual i els
diferents processos definits. En el cas de les Universitats,
alguns dels processos habituals són el desenvolupament de la
docència, l'obtenció de dades de satisfacció dels estudiants i
el desenvolupaments dels Treballs Finals de Grau i Màster.

El SGIQ d’una Escola explica com es fan les coses en aquella 
Escola. Els processos comuns a les 3 escoles de TecnoCampus es 
troben en el SGIQ Marc. Els SGIQ estan publicats a la web.
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El SGIQ no és estàtic, es revisa cada any i 
es pot modificar. 

Tota la documentació del SGIQ es troba a la
web, a l’apartat ESTUDIS > ESCOLA > QUALITAT.

Aquesta revisió la fan les 
comissions de qualitat (de cada 
Escola i de TecnoCampus) en les 

que hi ha representants de la 
Direcció, el professorat, el 

personal d'administració i serveis, 
els titulats/des i els estudiants. El 
resultat és un informe que conté 

un pla d'acció per dur a terme 
durant el curs. Aquest informe 
també està publicat a la web. 

El SGIQ és una 
garantia de qualitat!

Si deixem l'àmbit universitari i 
pensem en les empreses, la 
gran majoria disposen d'un 
SGIQ, el que passa és que 
segurament no el coneixem 

amb aquestes sigles.

Per exemple, els SGIQ de les 
empreses es solen conèixer com a 
ISO 9001 i són importants perquè 
com a consumidors sabem com 
fan les coses les empreses que 

tenim al nostre abast. 

EL SGIQ també és útil per a les persones 
que entren a l'Escola ja que tenen una 

referència de com s'actua i les coses es fan 
de manera coneguda per tothom. 


