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La política de qualitat de l’ETSEQ es ratifica anualment en Junta de Centre. A l’historial
només s’indica les revisions.
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1. Generalitats

1. POLÍTICA DE QUALITAT DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUIMICA
L'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química és un centre singular, tant dins de la
Universitat Rovira i Virgili, com dins del panorama universitari espanyol, en tractar-se de la
única Escola d’Enginyeria Química de l’Estat. La visió, assumida per les seves i seus
membres, proposa que l’ETSEQ vol ser un centre d’excel·lència, de referència a Europa
dins de l’àrea de l’Enginyeria. L’ETSEQ pretén ser una de les millors escoles on estudiar les
disciplines relacionades amb l’enginyeria que imparteix. També vol ser una de les escoles
més atractives per a desenvolupar-ne una carrera acadèmica, per la qualitat dels seus
ensenyaments i de la recerca que es fa als seus departaments, l’encoratjament de la
transferència de tecnologia, creació d’empreses i participació en programes de recerca i
desenvolupament. L’ETSEQ és un centre al servei dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya,
amb projecció internacional.
La missió de l'Escola és formar professionals capacitats, independents, innovadors,
versàtils i competitius, capaços de treballar en equip, de liderar grups i de participar
efectivament i de forma autònoma en activitats de recerca, desenvolupament, innovació i
transferència. És també missió de l'Escola contribuir al desenvolupament i difusió del
coneixement i de la tecnologia en els àmbits de l’enginyeria que li són propis. Valorem molt
especialment en els i les nostres estudiants, PDI i PAS l'honestedat personal, l'ètica
professional i la capacitat de treballar en equip; volem estimular en ells l'eficàcia, la
fiabilitat i la responsabilitat en la presa de decisions; fomentem el pensament crític, la
interdisciplinarietat i l'humanisme, i confiem en les persones que demostren capacitat
d'adaptació i mentalitat oberta. Aquest sentiment es pot resumir en els valors que
esmentem a continuació:
•

Som una organització que està al servei de la societat.

•

Actuem com un equip; som conscients dels objectius col·lectius i treballem cap a
la seva consecució.

•

En el nostre equip de treball el més important són les persones. Actuem de manera
honesta i respectem la diversitat, malgrat un fort sentiment de llibertat individual.
Valorem el respecte, l’eficiència, la fiabilitat i la responsabilitat.

•

Excel·lim en la nostra missió: el desenvolupament i la difusió del coneixement i
la tecnologia.

•

Som emprenedors i emprenedores: actuem amb iniciativa, dinamisme, versatilitat i
adaptant-nos als canvis.
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Per això, la Direcció de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química estableix els següents
Objectius de la Política de Qualitat:
1. Promoure una oferta d’ensenyaments atractiva, innovadora, sostenible, alineada
amb les necessitats de la societat i l’entorn socioeconòmic, que ofereixi una
formació integral de qualitat a la que s’incorporen els coneixements i les tècniques
més avançades de les enginyeries que li són pròpies, alhora que garanteixi el
desenvolupament de les competències tècniques i socials d’un enginyer o enginyera.
2. Reforçar el prestigi, la visibilitat i la vocació internacional de l’Escola mitjançant
la difusió i comunicació efectiva de l’activitat en docència, recerca i transferència
tecnològica que es realitza a l'ETSEQ.
3. Promoure els valors i objectius de l’Escola entre l'alumnat, el professorat i el
personal d'administració i serveis.
4. Atreure l’alumnat amb motivació i talent per aplicar el coneixement i l’enginyeria
a la resolució de reptes tecnològics i socials que promoguin un progrés sostenible.
5. Facilitar l’ocupabilitat de les titulades i dels titulats mitjançant una relació estable
i continuada amb el sector empresarial i institucional.
La Direcció de l’ETSEQ posa en coneixement de tot el personal del centre (estudiants, PDI i
PAS) aquesta Política de Qualitat i es compromet a facilitar-ne els mitjans i a vetllar de que
no existeixin inconvenients en el compliment del que es disposa al SIGQ del centre, així com
en les seves successives revisions i de la resta de documents que se’n derivin.
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