POLÍTICA DE QUALITAT DE L’FNB

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) és conscient de la seva responsabilitat en la formació
acadèmica a les seves titulacions dels àmbits de nàutica, marina i enginyeria de sistemes i
tecnologia naval.
L’FNB té present l’obligació de proporcionar als seus estudiants les
competències i els coneixements necessaris, tant per assegurar l’èxit en la seva incorporació al
mercat laboral, com per donar-los la base necessària que els permeti assolir amb garanties els
diferents processos de formació continuada que hauran d’abordar al llarg de la seva carrera
professional.
D’altra banda, el fet de pertànyer a una universitat pública obliga l’FNB a utilitzar de forma eficient
i responsable els recursos que les institucions li proporcionen, i a adaptar la seva formació a les
necessitats del seu entorn social. L’FNB, atenent a la seva responsabilitat, participa de forma
proactiva en l’assoliment dels objectius plantejats per la UPC, recollits en els diferents processos
de planificació estratègica abordats en la institució. I ho fa amb un esperit de foment de la
qualitat i la millora contínua.
Dins d’aquest marc de referència i des del punt de vista de la direcció estratègica, els objectius i
processos de millora contínua que es planteja l’FNB estan orientats a satisfer les necessitats i
expectatives dels seus col·lectius d’interès: estudiants, egressats, personal docent i investigador,
personal d’administració i serveis, administració pública, empreses i la societat en general.
Per la seva banda, el Degà i la totalitat de l’equip directiu prenen el compromís d’acomplir els
requisits legals i reglamentaris aplicables així com els requisits establerts per la UPC. També
prenen el compromís de treballar per assolir la millora contínua en tots els àmbits en que són
competents, utilitzant les eines de que disposen, per tal de garantir la consecució dels objectius
definits.
El Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de l’FNB és un sistema de gestió propi
que satisfà simultàniament els requeriments de la norma ISO 9001:2015 i les directrius recollides
en els processos del programa AUDIT desenvolupat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA). Així, el SAIQ de l’FNB està certificat per Lloyd’s Register Quality Assurance segons la
norma ISO 9001:2015 i és aplicable al disseny dels plans d’estudi i accions formatives, i a
l’organització i desenvolupament de l’activitat docent, incloent el Codi de Formació del Conveni
SCTW-2010 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), relatiu a la
formació i titulació del personal que desenvolupa la seva tasca professional en un vaixell. El SAIQ
de l’FNB també està certificat per l’AQU en el marc del programa AUDIT.
La present política de qualitat està disponible per als col·lectius d’interès i, amb l’objectiu de
comunicar-la i d’assegurar que és entesa, aplicada i mantinguda al dia a tots els nivells de
l’organització, s’exposa a les instal·lacions i a la pàgina web de la pròpia FNB.
Barcelona, 12 de juliol de 2018

Agustí Martin i Mallofré
Degà de l’FNB
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