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Sistema de Garantia Interna de la
Qualitat
La Garantia de la Qualitat inclou totes les activitats encaminades a comprovar i assegurar la qualitat dels
ensenyaments desenvolupats per la Facultat de Medicina, i també a generar i mantenir la confiança de
l’estudiantat, el professorat i la societat. És per aquest motiu que la Universitat de Lleida ha dissenyat un 
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) [ 

  que ha estat certificat per /export/sites/Medicina/ca/facultat/qualitat/SGIQ-FM_V_2_0.pdf ] AQU Catalunya [ 
. El SGIQ garanteix que una titulació és gestionada d'acord a un conjunt de procedimentshttp://www.aqu.cat/ ]

establerts que es revisen contínuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar. Cada facultat i
escola de la UdL té el seu propi SGIQ, però gran part dels procediments que en formen part són comuns a tota
la universitat.

La Universitat de Lleida es dota amb la seva propia unitat de Qualitat i Planificació Docent [ 
, la qual gràcies al suport mutu amb la Facultat de Medicina  permeten elhttp://www.udl.cat/ca/serveis/qpd/ ]

disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la
política general del  Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat. [ 
https://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/voa/ ]

 

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Medicina es troba recollit en:
E l   M a n u a l  d e  Q u a l i t a t  d e  l a  U d L  [  
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/qpd/.galleries/docs/SGIQ/Manual-de-Qualitat-UdL.pdf
, on es presenta la política de qualitat i el model de gestió de la universitat.]

El  Manual de Procediments generals de la universitat  [  
, on es recullen els procediments quehttp://www.udl.cat/ca/serveis/qpd/sgiq/procediments-generals-udl/ ]

es desenvolupen de la mateixa manera a tota la universitat.
El  Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) de la Facultat de Medicina [ 

, on es recull l'organització del centre,/export/sites/Medicina/ca/facultat/qualitat/SGIQ-FM_V_2_0.pdf ]
l'estructura organitzativa per gestionar el SGIQ.

  

Informes de Seguiment Anual de les Titulacions de la Facultat de Medicina. [ 
http://www.udl.cat/ca/serveis/qpd/marc-vsma/seguiment/informes/#collapse-afbabeba-a178-11ea-923f-005056ac0088-1-1-7

]
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