COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT
La Comissió de qualitat d’ENTI-UB te com a funcions:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre.
Elaborar i revisar el sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU) del centre.
Elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la
docència.
Donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació,
Seguiment, Modificació i Acreditació) d’acord amb la legislació vigent.
Informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment i les propostes Modificació de tots
els ensenyaments de grau i màster universitari del centre.
Elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i
vetllar per la seva implantació real i efectiva.
Facilitat i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació,
certificació i acreditació en que es vegi implicat el centre.
Facilitar i garantir la recollida i anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del
centre i per al retiment de comptes.
Facilitar i garantir la publicació i accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius
de la comunitat universitària i la societat.

I amb el següent criteri de composició:
•
•
•
•
•
•
•
•

Delegat del Rector de la UB pels Centres Adscrits
Director d’ENTI-UB
Cap d’Estudis d’ENTI-UB
El director de cada una de les titulacions oficials que s’imparteixen al centre
Director del sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU)
Un membre del personal d’administració i serveis (PAS)
Dos alumnes
Una persona de reconegut prestigi en l’àmbit de les noves tecnologies interactives
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Delegada del Rector de la UB pels Centres Adscrits: Dra. Mònica Baró
Director d’ENTI-UB: Dr. Òscar Garcia
Cap d’Estudis d’ENTI-UB: Dr. Carles Vilella
Coordinador del GCDI: Jordi Radev
Coordinadora del GCAVJA: Richard Hebert
Coordinador del GPMSIE: Lluís Guerra
Director del SAIQU: Rafel Magrinyà
Representació del PAS: Jan Rosés
Representant dels alumnes: Ian Dorado (GCDI), Álvaro Rodríguez (GCAVJA) i Marc Ferriz
(GPMSIE)
Professional de reconegut prestigi: Xavier Carrillo (Digital Legends Entertainment)
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