Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat

LOficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat
és la unitat encarregada de facilitar a la comunitat
universitària els mètodes més adequats per a millorar
el sistema de gestió de la qualitat. Aconseguir
lexcel·lència en els àmbits de la docència, la
investigació i la gestió requereix no sols lesforç dels
distints agents implicats, sinó també el suport i
lorientació experta de la unitat tècnica de qualitat
(OPAQ). Els compromisos recollits en aquesta carta
de serveis reflecteixen la voluntat de la Universitat
Jaume I daconseguir la màxima satisfacció dels
nostres usuaris des duna aposta clara per la qualitat
i la millora contínua. Amb aquests objectius, la
Universitat Jaume I aspira a ser una universitat de
referència, amb identitat pròpia, emprenedora, creativa
i compromesa amb la construcció i el progrés de la
societat a què serveix.

ON POTS TROBAR-NOS?

VALOR AFEGIT

Oficina de Promoció
i Avaluació de la Qualitat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat. Primera planta
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana

OFICINA DE PROMOCIÓ
I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

Tel. 964 728 894
Fax 964728 838

CARTA DE SERVEIS

www.uji.es
opaq@uji.es

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 14 h
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En concret, algunes de les accions de lOficina de Promoció i Avaluació
de la Qualitat són:
-Implantació i manteniment de sistemes basant-se en la Norma
ISO:9000.
-Elaboració i revisió de cartes de serveis.
-Avaluació segons el model Fundació Europea per a la Direcció de la
Qualitat (EFQM).
-Participació en programes oficials
de qualitat.
-Disseny, avaluació i anàlisi de
resultats de processos.
-Realització dactivitats formatives
i divulgatives relacionades amb
la millora de la qualitat.

COMPROMISOS
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Impulsem la cultura de qualitat mitjançant el desenvolupament dalmenys
tres esdeveniments formatius i divulgatius, i ens comprometem a aconseguir
un nivell de satisfacció de lusuari de 3
sobre una escala de 5.
Complim el termini acordat en els plans
delaboració dels projectes de suport als
serveis.
Realitzem els informes danàlisi de
resultats de les enquestes gestionades
en el termini mitjà de tres mesos i ens
comprometem a fomentar la
identificació daccions de millora
derivades dels informes.
Difonem informació relativa a
convocatòries de programes oficials
davaluació de la qualitat en el termini
mitjà duna setmana.
Actualitzem i revisem els continguts de
la nostra la pàgina web almenys una
vegada al mes.
Responem i tramitem les queixes i
suggeriments de la nostra oficina en el
termini màxim dun setmana.
Mesurem la qualitat del nostre servei i
la satisfacció de lusuari i ens
comprometem a aconseguir un valor de
3 sobre una escala de 5.

INDICADORS DE QUALITAT
m

LA TEUA COL·LABORACIÓ ÉS DE QUALITAT

Al novembre de 2002 es va crear lOficina de Promoció i Avaluació de la
Qualitat (OPAQ) integrada en làmbit del Vicerectorat de Qualitat
Educativa i Harmonització Europea, per a donar suport a la promoció de
la millora contínua tant dels processos com en els serveis que es presten
a la Universitat Jaume I. Per a això, assessora els centres, departaments
i oficines i serveis de la Universitat en la millora de qualitat del servei
prestat i fomenta la participació dels usuaris en els processos de mesura
de la satisfacció.

ET DONEM SUPORT EN LA MILLORA

OFICINA DE

PROMOCIÓ I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
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Nombre desdeveniments formatius i divulgatius en matèria
de qualitat realitzats anualment
Valoració mitjana de qualitat i satisfacció en lenquesta
davaluació de lesdeveniment
Grau de compliment de les fases del calendari dactuació
acordat per a lelaboració de les cartes de servei
Termini mitjà delaboració i presentació dinforme de resultats
de les enquestes realitzades
Nombre de propostes de millora derivades dels resultats de
les enquestes realitzades
Dies que transcorren des que la informació relativa a
convocatòries de programes oficials de qualitat es fa pública
fins que la difon lOficina
Nombre de revisions del contingut de la pàgina web
efectuades abans de la finalització del període estipulat
Percentatge de queixes i suggeriments contestats i/o tramitats
en el termini màxim duna setmana
Valoració mitjana de qualitat i satisfacció en lenquesta de
qualitat de servei de lOficina
Analitzem i publiquem el resultat
dels indicadors de qualitat en la nostra pàgina web.

