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La Facultat de Química és un dels centres pioners de la Universitat Rovira i Virgili, amb
una sòlida trajectòria en la formació de professionals de la Química i de la Bioquímica. La
nostra localització, al costat del complex petroquímic més important del Sud
d’Europa amb un ric teixit industrial del sector agroalimentari, cosmètic i de tractament
d’aigües, entre d’altres, i dos potents clústers de recerca d’excel·lència en Química
(ICIQ, EURECAT) i en Bioquímica (CTNS, IISPV, IRTA), constitueix un factor estratègic
per a la nostra proposta formativa. La URV és Campus d’Excel·lència Internacional
Catalunya Sud (CEICS) en Química i Energia, i en Nutrició i Salut.
La missió de la Facultat de Química és formar professionals en els coneixements i
tecnologies més avançades de la Química i la Bioquímica a més de desenvolupar en
ells habilitats, actituds, competències i valors que facilitin tant la seva inserció laboral en
empreses/institucions com el desenvolupament d’una carrera investigadora, responent
així a les necessitats de la societat. Aquesta formació inclou, entre altres, la capacitat
d’anàlisi, iniciativa, responsabilitat, esperit d'equip, capacitat de relació i de comunicació,
capacitat d'adaptació a entorns canviants, lideratge, motivació pel treball, esperit crític,
ètica professional i compromís amb el medi ambient.
La Facultat de Química té com a

visió

esdevenir un centre de referència

d’excel·lència en Química i en Bioquímica tant a nivell nacional com internacional,
mitjançant la formació, el foment, la innovació, la divulgació i la millora professional en
els àmbits de la Química i la Bioquímica. D’aquesta manera es pretén contribuir
significativament al lideratge territorial en les activitats relacionades. La formació que
ofereix el centre està basada en l’experiència del seu equip docent i investigador, en
l’aplicació de les noves tecnologies, i molt lligada a la pràctica i l’experimentació, tant al
laboratori com a la indústria.
Per això, el Deganat de la Facultat de Química, alineant-se amb els objectius de qualitat
de la URV, estableix els següents
•
•
•
•

•
•
•

objectius:

Oferir una formació acadèmica de qualitat acreditada i ajustada a les necessitats
de la societat.
Promoure que els programes de formació incorporin la recerca que desenvolupa el
professorat.
Fomentar la internacionalització dels ensenyaments de la Facultat de Química i la
mobilitat d’estudiants, PDI i PAS.
Impulsar la societat del coneixement a través de l’oferta de cursos de formació
continuada, activitats de divulgació de la ciència, relació amb l’ensenyament
preuniversitari i relació amb les empreses de l’entorn.
Dur a terme activitats en l'àmbit del medi ambient i sostenibilitat, la perspectiva
de gènere i la inserció laboral (objectius ODS).
Gestionar els recursos humans i materials de manera eficaç i eficient, i implicar i
motivar la formació del PAS/PDI de la FQ.
Treballar per millorar la satisfacció de PDI, PAS, estudiants i ocupadors.

La consecució d’aquests objectius està vinculada a la participació activa de tots els
col·lectius de la Facultat de Química així com al suport de la institució. En aquest sentit,
la Facultat de Química promourà el compromís del personal (estudiants, PDI i PAS) en la
gestió, desenvolupament i aplicació del SIGQ a més de complir els requisits legals i
reglamentaris aplicables a l’organització.

