
Política de qualitat de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa  

La Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) és conscient de la importància de la  
qualitat i considera que aquesta constitueix un factor estratègic per aconseguir que els 
seus egressats adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) que 
corresponen a la seva titulació i que aquestes siguin reconegudes per als ocupadors i per 
la societat en general. 

 És compromís de la FOOT assolir aquest objectiu amb la garantia de qualitat suficient per 
assegurar la màxima satisfacció dels seus grups d’interès. Per a això ha de desenvolupar 
estratègies per aconseguir els objectius de qualitat, consistents en el control, revisió i 
millora contínua de tots els processos que duu a terme. 

 D’acord amb això,  s’estableixen els objectius generals següents: 

 Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, garantint una oferta 
acadèmica d’acord amb les necessitats i expectatives dels usuaris i de la societat 
en general. 

 Orientar la direcció i la gestió de la FOOT als objectius de docència i investigació de 
la  Universitat. 

 Promoure que la Política de Qualitat sigui entesa i acceptada per tots els grups 
d’interès i que es trobi a disposició de tots ells. 

 Aconseguir un compromís de millora contínua i  proposar i dur a terme les accions        
correctives i preventives que puguin ser necessàries. 

 Proporcionar la formació contínua i adequada a tot el personal, segons les seves                  
respectives competències, i facilitar els coneixements necessaris per tal que puguin    
exercir-les satisfactòriament. 

 Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) es manté 
vigent, i es controlat i revisat de forma periòdica. 

  

Per tant, la direcció de la FOOT es compromet a dedicar tots els recursos tècnics, 
econòmics i humans que estiguin a la seva disposició, sempre dins l’estricte compliment 
del marc legal   aplicable. 
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