ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA 1a CONDICIÓ CONTINGUDA ALS INFORMES DE
RENOVACIÓ DE L’ACREDITACIÓ DELS MANUALS D’AVALUACIÓ DOCENT EMESOS
PER LA CEMAI

PRESENTACIÓ:
Els manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes van ser acreditats per
AQU l’any 2009. Posteriorment, al cap de 5 anys d’aplicació, les universitats van renovar
l’acreditació dels seus manuals, l’any 2014. Així, la CEMAI (Comissió Específica per a la
Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals), un cop analitzats els informe emesos pels comitès
externs, va acordar, en la seva sessió de 15 d’octubre de 2014, renovar l’acreditació dels manuals.

(RESOLUCIÓ ECO/2574/2014, de 17 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la
renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques
catalanes.)
A tots els informes d’acreditació s’hi establia una condició relativa a l’encàrrec docent mínim i un
termini per a la seva implantació, comuna a totes les universitats públiques:

Pel que fa a l’encàrrec docent mínim per poder optar a l’avaluació i per tal d’establir un
referent comú a tot el sistema universitari català, la CEMAI acorda que cal un mínim del
50% sobre la docència assignada prèvia a les reduccions docents per càrrecs de
gestió, Aquesta condició ha d’estar incorporada en el termini d’un any comptador a
partir de la publicació al DOGC de l’informe de renovació de l’acreditació.”
Això no obstant, arran de les consultes rebudes i peticions formals d’aclariment per part d’algunes
universitats, la CEMAI va aprovar, el dia 20 d’octubre de 2015, modificar la redacció de la condició
d’acord amb el text següent:

Pel que fa a l’encàrrec docent mínim per poder optar a l’avaluació i per tal d’establir un
referent comú a tot el sistema universitari català, la CEMAI acorda que cal un mínim del
50% sobre la docència assignada després de les reduccions docents per càrrecs de
gestió amb un límit mínim de trenta crèdits durant el període d’avaluació. Aquesta
condició ha d’estar incorporada en el termini de dos anys comptadors a partir de la
publicació al DOGC de l’informe de renovació de l’acreditació.
Així mateix, també acorda acompanyar el text amb els aclariments següents:





La CEMAI destaca que en el redactat de la proposta hi apareixen dues condicions
que cal complir alhora:
o Impartir el 50% de l’encàrrec docent després de les reduccions docents per
càrrecs de gestió.
o Impartir un mínim de 30 ECTS en el període avaluat.
El període d’avaluació serà com a mínim de 5 anys.
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