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Esdevenir un centre visible,
interconnectat a nivell campus,
universitat i SUC

a

Dissenyar i desenvolupar una estratègia de comunicació
lligada a la web

x

b

Aprofundir en la relació i implicació amb els altres campus,
centres i departament de la URV; així com amb el col∙lectiu
d'estudiants, amb les entitats i amb la societat en general

x

c

Garantir l'anàlisi i visibilització dels resutats i progrés de les
titulacions

x

d
e
f

2

Promoure i incentivar l'activitat
Revisió, actualització i
investigadora del professorat, afavorint
diversificació de la nostra oferta
la participació en xarxes nacionals i
acadèmica, millorant les
internacionals i/o la seva creació,
condicions en que es
aprofundint en la transferència dels
desenvolupa des d'un punt de
resultats cap el context proper com
vista personal i material
l'internacional

x

h

Oferta acadèmica versus demanda del mercat. Diversificació
de l'oferta a nous possibles àmbits

x

i

Optimitzar les condicions en les quals es desenvolupa la
docència

j

Enfortir l'acompanyament als estudiants

k

Millorar la comunicació entre els agents participants en les
Pràctiques externes i vetllar per l'assoliment dels resultats

x

x

l

Aconseguir visibilitzar les diferents fases de realització del
TFG/TFM a nivell de centre

x

x

Promoure la mobilitat als col∙lectius de la Facultat

x

x
x

x

n

Afavorir las sinèrgies entre
docència i recerca

Impulsar les relacions
internacionals per desenvolupar
un procés d'internacionalització
de la Facultat adequat a les
nostres necessitats actuals i
futures

x

g

Enfortir la col∙laboració amb entitats/organitzacions del
territori per incrementar la transferència de resultats

5

x

Vetllar per l'actualització del contingut docent i de les eines
necessàries per portar a terme la docència amb la màxima
qualitat

m

4

x

x
x
x

Enfortir les relacions internes
Treballar per contribuir a augmentar l'estabilitat de la
plantilla del centre
Ajudar a fomentar la recerca interdisciplinar

3

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

Alineació de la política i objectius de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia amb la política i objectius de qualitat de la URV
Objectius de la Política de Qualitat de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Objectius de la Política de Qualitat de la URV

Objectiu 1

Objectiu 2

Objectiu 3

Objectiu 4

Objectiu 5

Disposar d’una oferta acadèmica de qualitat, adaptable i innovadora, que cobreixi

x

tots els cicles d’ensenyament superior, així com d’una formació contínua que
garanteixi als estudiants la formació al llarg de la vida.
Obtenir l’acreditació de les titulacions i dels centres docents per al reconeixement
nacional i internacional de la qualitat de la docència de la URV.
Maximitzar la satisfacció de la comunitat universitària, dels ocupadors i dels
col·laboradors externs de la Universitat.

x
x

Desplegar mecanismes per fomentar l’ocupabilitat dels estudiants, enfortint vincles
amb els diferents agents del territori.
Obtenir el reconeixement nacional i internacional de la qualitat de la docència i la
recerca de la URV.
Afavorir la innovació en la docència i la recerca mitjançant una relació transversal i
interdisciplinària.
Incorporar el coneixement que es genera en l’àmbit de la recerca en els
programes formatius per dotar de qualitat la docència i fer-la més atractiva i
actual.
Atreure i retenir talent generant les condicions òptimes en tots els àmbits
d’actuació de la Universitat.
Desenvolupar projectes i accions per transferir el coneixement generat, facilitant
la innovació de les empreses i el progrés de la societat.
Establir principis ètics i bones pràctiques en el desenvolupament de l’activitat

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

universitària.
Dotar d’eines a tots els col·lectius que formen part de la Universitat per a la

x

internacionalització de la institució.

Incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la
docència, la recerca i la gestió universitària.
Empoderar el personal de la Universitat per fer aflorar tot el seu potencial, posant
en valor la seva participació i afavorint la promoció professional i la formació.
Resoldre els conflictes a través del diàleg i l’escolta activa.
Contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.
Optimitzar i modernitzar els processos de gestió.
Gestionar de manera eficaç i eficient els recursos humans, materials i econòmics,
per aconseguir els objectius amb al mínim cost possible.

x

x

