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• Informació i assessorament sobre el Programa Diploma Sènior      
c1

• Gestió de l’oferta acadèmica del Programa Diploma Sènior   c2

• Gestió de modificacions de matrícula   c3

• Gestió de beques pròpies de la Universitat Permanent   c4

• Tramitació del diploma sènior   c5

• Gestió d’activitats complementàries   c6

• Gestió de l’oferta acadèmica   c7 – c8

• Organització de la docència   c9 –c15



C1 Respondre a les consultes electròniques en el termini de 2 
dies.   i1

C2 Publicació i difusió del Programa de Formació Diploma Sènior 
abans del 31 de juliol.  i2

C3 Realització de permutes, ampliacions i anul·lacions de 
 matrícula en 2 dies.   i3

C4 Resolució de les beques abans del 31 de juliol.   i2
C5 Expedició del document acreditatiu del títol de diploma sènior 

abans de 15 dies després de la finalització del curs acadèmic.   
i2 

C6 Realització d’un mínim anual de 10 activitats.   i4
C7 Comunicar l’obertura del termini de propostes docents al Pro-

grama Diploma Sènior del curs acadèmic següent.  i5
C8 Comunicació de la resolució de les propostes de les assigna-

tures abans del 31 de juliol.   i2
C9 Comunicar al professorat la data d’inici de la docència amb 15 

dies naturals d’antelació.   i6
C10 Resolució d’incidències o necessitats puntuals en 2 dies des 

de la petició.   i7
C11 Planificació d’espais per a la docència abans del 31 de juliol.   

i2

C12 Remetre al professorat l’informe final de l’enquesta de quali-
tat docent en el termini d’1 mes des de la finalització de 
l’assignatura.   i8

C13 Remetre a l’alumnat  les enquestes de satisfacció abans de 2 
dies després de la finalització de l’assignatura.   i9

C14 Enviar al professorat el certificat de la docència impartida en 
un termini de 5 dies.   i10

C15 Resoldre les queixes i suggeriments en el termini de 2 dies.   
i11

C16 Obtenir un 4 sobre 7 en l’Enquesta de satisfacció amb el servei.   
i12 

 *Nota: A efectes del còmput del terminis establits als nostres compromisos, tots els terminis explicats en 
dies s’entenen com a dies hàbils, si no especifiquem altra cosa. 



I1 Percentatge de sol·licituds resoltes en el termini establit
I2 Compliment del termini establit   
I3 Percentatge de modificacions de matrícula realitzades en el 

termini establit  
I4 Compliment del nombre mínim d’activitats
I5 Percentatge de departaments i instituts que han rebut 

 comunicació
I6 Percentatge de notificacions realitzades en el termini establit
I7 Percentatge d’incidències resoltes en el termini establit
I8 Percentatge d’informes d’enquestes remeses al professorat 

en el termini establit
I9 Percentatge de remissions d’enquestes realitzades en el 

 termini establit
I10 Percentatge de certificats enviats en el termini establit
I11 Percentatge de queixes i suggeriments en el termini establit
I12 Índex de satisfacció amb el servei

Pots col·laborar en el nostre procés de millora…
• A través de la bústia de suggeriments de la web del nostre 

centre.
• Comunicant les queixes i suggeriments en les adreces 

 institucionals que figuren en aquesta carta de serveis.
• Contestant les enquestes de qualitat sobre el programa.
• Participant en enquestes de satisfacció d’usuaris.
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Horari d’atenció al públic:

Matí: De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00

Vesprada
Campus: de dilluns a divendres de 16 
a 18h
Seu: dijous de 16:30 a 18:30
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