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(Aprovada a la CAA de 15 de desembre de 2021)
La Universitat Autònoma de Barcelona promou el IV Premi a l’Excel·lència Docent amb la
voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i impulsar la innovació i la millora constant
de la docència universitària. El plantejament d’aquest premi està orientat a identificar i valorar
la trajectòria del professorat que hagi desenvolupat una activitat especialment remarcable en
aquest àmbit. La candidatura guanyadora d’aquest premi serà una de les candidatures que
presentarà la UAB a les distincions Vicens Vives, promogudes per la Generalitat de Catalunya, o
a d'altres similars que les puguin complementar o substituir.
OBJECTIUS:
•
•
•

Reconèixer la trajectòria professional docent del professorat, així com la dedicació i la
implicació per a la millora de la docència.
Valorar la funció docent d’excel·lència mitjançant el reconeixement públic.
Estimular i promoure l’excel·lència docent.

DOTACIÓ DEL PREMI:
El premi tindrà una dotació econòmica de 5.000€ que es destinaran a la millora docent. La
despesa s’executarà en 2 anys: 2.000€ l’any de concessió del premi i 3.000€ en l’any següent.

BASES:
Candidatures:
Pot optar al premi el professorat universitari en actiu amb vinculació permanent a la UAB i amb
un mínim de 10 anys de dedicació docent universitària a la UAB. La candidatura és individual i
s’hi pot optar exclusivament per nominació dels deganats o direccions de centres docents amb
l’aprovació de la Junta de Facultat o la Junta Permanent.
Els deganats podran presentar més d’una candidatura per convocatòria. Les persones premiades
no es podran presentar en futures convocatòries.
Procediment de sol·licitud:
La candidatura s’ha de presentar entre el 17 de gener i el 17 de febrer de 2022.
1. Previ acord dels candidats, els deganats presentaran la següent documentació, via e-registre
amb còpia electrònica a formacio@uab.cat:
a) Sol·licitud de la candidatura (annex 1).
b) Informe sobre la pertinència de la candidatura al Premi, amb exposició raonada dels
mèrits (annex 2).
2. Els candidats i les candidates proposats/des pel centre han de presentar la següent
documentació, via e-registre del Registre General amb còpia electrònica a formacio@uab.cat:

c) Autoinforme raonat sobre la seva trajectòria docent i Currículum vitae centrat en la
docència, la formació i la innovació docent (annex 3).
Criteris de concessió:
1. Informe dels degans o deganes (annex 2).
2. Autoinforme del candidat o de la candidata (punt 1 de l’annex 3).
3. Currículum vitae centrat en docència, formació i la innovació docent (punt 2 de l’annex
3)
4. Resultats de les enquestes dels estudiants dels darrers deu anys.
5. Nombre i qualificació dels trams docents autonòmics.
JURAT:
El jurat que proposa el III Premi a l’Excel·lència Docent està format per 6 persones:
• Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent.
• Vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica
• President del Consell Social, o persona en la qual delegui.
• Directora de l’ICE.
• Coordinadora de la Unitat de Formació-Innovació.
• Representant dels estudiants a la CAA.
La Cap de l’Oficina de Qualitat Docent i la Cap de l’Àrea de Desenvolupament Personal i Suport
Tècnic, o les persones en qui deleguin, faran l’assessorament tècnic, amb veu però sense vot. A
fi i efecte d'emetre el veredicte, el jurat pot tenir en compte els assessoraments que consideri
adients i sol·licitar els informes que consideri oportuns.
Un cop hagi comprovat i valorat totes les sol·licituds, el jurat emetrà un informe raonat de la
proposta de candidat o candidata al premi en funció dels criteris establerts i el president el
traslladarà al rector per a la seva resolució. La candidatura pot ser declarada deserta.
RESOLUCIÓ:
El rector, atenent la proposta presentada pel jurat, procedirà a la resolució del Premi a
l’Excel·lència Docent. La resolució es farà pública al web abans del dia 18 de març de 20221.
El IV Premi a l’Excel·lència Docent es lliurarà en el marc de les Jornades d’Innovació Docent del
2022. Es demanarà a la persona que rebi el premi que faci una lliçó magistral.
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Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats de contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa, tal i com disposen els articles 8 i 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici
de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector d’aquesta universitat en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informen que
les vostres dades personals seran tractades per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el
vostre consentiment, amb la finalitat de gestionar la vostra participació en el III Premi a
l’Excel·lència Docent convocat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
En compliment de la Disposició Addicional Setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en relació amb l’article
45 de la Llei 39/2015, d’ d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, els diversos actes i resolucions acordats pel Jurat seran publicats a la pàgina web de
la UAB, amb la identificació de les persones afectades mitjançant el seu nom i cognomscomplets.
Així mateix, la identitat dels premiats es farà pública a la pàgina web de la UAB, en compliment
del que preveu l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (LTAIPBG).
Llevat dels casos indicats anteriorment, el responsable del tractament no cedirà les vostres
dades personals a terceres persones ni a d’altres destinataris sense el vostre consentiment,
excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat, i les vostres dades
no seran objecte de transferència internacional.
Les vostres dades seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats del
tractament.
El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de
perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu
revocar el vostre consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació del tractament i portabilitat mitjançant sol·licitud adreçada al responsable
del tractament, o a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, Edifici del
Rectorat, Pça. Acadèmica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (sec.general@uab.cat).

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu oportunes al Delegat
de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).

