
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Acord J.EPSEM/2023/01/04, d’1 de febrer de 2023 de 
la Junta de l’EPSEM. 

Política i Objectius de 
Qualitat de l’EPSEM 



POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT DE L’ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR D’ENGINYERIA DE MANRESA

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) desenvolupa la seva Política de
Qualitat  en  el  marc  del  Sistema  de  Garantia  Interna  de  Qualitat  (SGIQ)  de  la  Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i dels objectius marcats en el seu Pla Estratègic. 

Política de qualitat

L'EPSEM té la responsabilitat de formar ciutadans amb els coneixements, les habilitats i les
actituds  propis  dels  títols  i  les  formacions  que  imparteix,  amb  l’objectiu  que  puguin
desenvolupar-se plenament al servei de la societat.  En pertànyer a una universitat pública,
utilitza de manera adequada i eficaç els recursos públics aconseguint satisfer amb qualitat i
eficiència les necessitats del país.

L'Escola està alineada amb la política de qualitat científica de la UPC i està compromesa amb el
foment  de  la  qualitat  i  la  millora  contínua  per  donar  servei  a  l’ensenyament  superior
mitjançant la docència, la recerca, l’estudi, la projecció cultural i universitària, els processos de
gestió i els serveis que sustenten les activitats que s’hi realitzen.

L'EPSEM fomenta i vetlla per l'acompliment dels principis ètics i de bones pràctiques tant pel
que fa als membres de la seva comunitat (PDI, PAS, estudiantat) com de les entitats externes
amb les que estableix vincles. Alhora, està compromesa amb els principis de transparència
mitjançant la recollida, la publicació i l’anàlisi de la informació i el rendiment de comptes.

L’Escola treballa per l'assoliment dels estàndards de satisfacció i necessitats i expectatives del
conjunt de grups d’interès, amb especial atenció a l’estudiantat de grau, màster i doctorat.

Objectius de qualitat

 Formar  persones, en els nivells de grau, màster, doctorat i  formació contínua, amb
l'objectiu de l'excel·lència i amb orientació vers les necessitats de la societat.

 Promoure les activitats de recerca, innovació i desenvolupament al si de la comunitat.

 Dotar els diversos col·lectius dels mecanismes de suport necessaris per dur a terme la
seva activitat, complint amb els requisits d'eficiència propis d'una institució pública.

 Afavorir  un  entorn  que  fomenti  l'esperit  emprenedor  de  tots  els  membres  de  la
comunitat.

 Assegurar la transparència de la institució en totes les seves actuacions, proporcionant
la informació rellevant i facilitant el diàleg constructiu en tots els processos.



 Vetllar  per  la  integritat  i  el  comportament  ètic  per  part  dels  membres de la  seva
comunitat.

 Proporcionar a la comunitat un entorn lliure de violències, feminista i amigable amb la
diversitat.

Pere Palà Schönwälder

Manresa, gener de 2023

  


