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POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FACULTAT D’ENOLOGIA 

Aprovada per la Junta de Facultat del 15 de desembre de 2009 

Modificada per la Junta de Facultat del 17 de gener de 2020 i de l’1 d’abril de 2022 
 

La Facultat d'Enologia és un centre referent de formació superior que ofereix un 

model pedagògic i de recerca consolidat en els àmbits de l'enologia i la biotecnologia. 

Destaca la preparació del personal docent i investigador, la implementació del 

coneixement, i la col·laboració amb empreses i institucions capdavanteres del sector. 

 

Des del nostre centre som conscients de la importància de garantir la qualitat del 

servei que oferim als nostres estudiants, al personal docent i investigador, al personal 

d’administració i serveis i a la societat. És per això que, des de la direcció de la 

Facultat, hem dissenyat i implementat al centre un Sistema Intern de Garantia de la 

Qualitat (SIGQ). 

 

Missió 

 

La missió del nostre centre és crear les condicions docents i de recerca per tal de 

formar professionals altament qualificats, aplicant criteris innovadors, d’eficiència i 

de compromís amb l’alumnat i el conjunt de la societat. 

 

Visió 

 

L’aspiració de la Facultat d’Enologia és la d’esdevenir un centre educatiu de 

referència, tant a nivell nacional com internacional, reconegut per la seva docència, 

pels seus projectes d’investigació, la seva vinculació amb el sistema productiu i social 

i per la difusió dels resultats de la recerca, en els àmbits de l’enologia i la 

biotecnologia. 

 

Objectius 

 

La Facultat d’Enologia, en sintonia amb l’estratègia d’assegurament de la qualitat de 

la URV, estableix els següents objectius: 

 

 Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, innovadora i 

reconeguda, garantint una oferta acadèmica d’acord amb les necessitats i 

expectatives dels nostres estudiants i de la societat en general i que incorpori 

el coneixement que es genera en la recerca. 

 Fomentar una cultura de la millora contínua en la gestió de la Facultat 

d’Enologia a través de la implantació d’un sistema intern de garantia de la 

qualitat certificat i participat per tots els grups d’interès. 

 Promoure la millora permanent de les instal·lacions i els serveis del centre i 

la seva adequació a les necessitats formatives de l’alumnat. 
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 Afavorir la internacionalització del centre, tant en la capacitat d’atracció dels 

ensenyaments de grau i màster, com en la promoció de la mobilitat de 

professorat, estudiants i personal d’administració i serveis. 

 Proporcionar a l’alumnat una acció tutorial basada en una orientació 

acadèmica i professional que contribueixi a la seva formació integral i que 

faciliti la seva incorporació al món laboral i n’afavoreixi l’ocupabilitat. 

 Promoure la visibilitat de la Facultat, la relació amb estudiants i 

egressats/des i una col·laboració amb el teixit productiu i associatiu de 

l’àmbit de l’enologia i la biotecnologia. 

 Contribuir a l’avanç en matèria d’igualtat, incloure de manera efectiva la 

perspectiva de gènere en la docència i aplicar els principis ètics i de 

responsabilitat social i les bones pràctiques en els àmbits d’actuació del 

centre. 

 

L’equip deganal de la Facultat d’Enologia posa en coneixement de tots els col·lectius 

del centre (estudiants, PDI i PAS) aquesta Política de Qualitat i es compromet a 

facilitar els mitjans necessaris i a vetllar perquè no existeixin inconvenients en el 

compliment del que disposa al Manual de Qualitat del centre, així com en les seves 

successives revisions, i la resta de documents que se’n derivin. 
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