Martí Casadesús Fa, president de la Comissió d’Avaluació d’Institucions i de Programes de la
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

CERTIFICO:
 Que l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra
(Codi RUCT 08072401) ha verificat dos titulacions oficials i ha acreditat quatre
titulacions oficials.
 Que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha avaluat el
disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’anomenada Escola en el
marc del procés de verificació de titulacions oficials de grau i màsters.
La Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitària
de grau i màster d’AQU Catalunya inclou la dimensió 9 relacionada amb el sistema de
garantia interna de la qualitat (SGIQ), d’acord amb el que estableix l’annex I del RD
1393/2007. S’inclouen els següents aspectes:
o
o
o
o
o
o

Òrgan o unitat responsable de la política de qualitat de la titulació.
Avaluació i millora de la qualitat de l’ensenyament i el professorat.
Pràctiques externes i programes de mobilitat.
Anàlisi i difusió de la inserció laboral dels titulats.
Anàlisi i difusió de la informació sobre la satisfacció dels colꞏlectius implicats.
Criteris i procediments d’extinció del títol.

Els títols verificats, pendents d’iniciar el procés d’acreditació, fins al moment són:
Codi RUCT

Denominació

Data verificació

2503232

Graduat o Graduada en Disseny i Producció de Videojocs

03/08/2015

2503708

Graduat o Graduada en Enginyeria d’Organització
Industrial

23/02/2018

 Que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha avaluat la
implementació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre docent en
el marc del procés d’acreditació de titulacions oficials de grau i màsters.
La Guia per a l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster
d’AQU Catalunya inclou la dimensió 3 denominada “Eficàcia del sistema de garantia
interna de la qualitat”. En el moment de l’acreditació s’espera que la institució
compleixi l’estàndard següent: “La institució disposa d’un sistema de garantia interna
de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de manera eficient,
la qualitat i la millora contínua de la titulació”.

Els títols acreditats fins al moment són:
Codi RUCT

Denominació

Data acreditació

2503062

Graduat o Graduada en Enginyeria Electrònica Industrial
i Automàtica

28/09/2021

2503063

Graduat o Graduada en Enginyeria Informàtica de
Gestió i Sistemes d’Informació

28/09/2021

2503064

Graduat o Graduada en Enginyeria Mecànica

28/09/2021

2503065

Graduat o Graduada en Mitjans Audiovisuals

28/09/2021

 Que l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus, d’acord amb els resultats del procés
d’acreditació, ha obtingut el nivell de “s’assoleix” en la dimensió 3 “Eficàcia del
sistema de garantia interna de la qualitat” en les acreditacions realitzades.

I, per a que consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat.
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