RECULL DE DADES

Abril de 2014

QÜESTIONARI DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ SOBRE ELS MOTIUS PELS
QUALS NO ES PARTICIPA EN LA CONVOCATÒRIA D’AVALUACIÓ DE
L’ACTIVITAT DOCENT PER OPTAR AL TRAM DOCENT AUTONÒMIC
Es presenten els resultats obtinguts en l’enquesta que s’ha fet arribar al
professorat que no va presentar la sol·licitud i l’informe de l’activitat docent en
l’edició de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar a la
retribució addicionals del tram de docència autonòmic feta en 2013.

1. Dades generals
El model de qüestionari es va presentar a la reunió de la Comissió de Personal
Acadèmic (CPA) en data 20.1.2014, d’acord amb el que consta a la Guia
d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB, en l’apartat de
seguiment del procés d’avaluació, en el punt 7.27:
Cada tres anys, l’oficina encarregada de donar suport a les tasques d’avaluació
fa una enquesta entre els professors que no han demanat de ser avaluats tot i
complir les condicions per obtenir un nou tram docent autonòmic. Els resultats de
l’enquesta s’inclouen en l’informe anual de l’any en curs.

La documentació, en format paper, es va enviar per correu intern al
departament d’ubicació del professorat el 22.1.2014 perquè pugés disposar del
qüestionari en la data que consta a la carta de presentació.
Cada sobre contenia una carta informativa (annex 1), un qüestionari (annex 2)
i, per facilitar la tasca de reenviament, un sobre de correu intern amb l’adreça
de l’oficina on calia retornar el qüestionari.
L’enquesta es va enviar a 226 destinataris.
Hi va haver 6 sobres retornats. Els motius, segons consta al sobre, van ser:
 ha marxat del departament (situació de serveis especials)
 s’ha jubilat (2)
 desconegut
 retornat (2)
Els primers qüestionaris van ser contestats i enviats de forma quasi immediata i
es van rebre el dilluns 27.1.2014.
La informació de l’escrit va ocasionar que alguns professors i professores
fessin alguna trucada o enviessin alguna consulta per correu electrònic.
El nombre de respostes recollides, transcorregut un mes des de la primera, va
ser de 54. El percentatge de participació va ser del 24 %.
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2. Resultats de les enquestes retornades
Col·lectiu
PDI funcionari (categoria docent)
Catedràtic d’universitat
Professor titular d’universitat
Catedràtic d’escola universitària
Titular d’escola universitària
PDI contractat
Agregat
Agregat interí
Lector
No contesta
Sexe
Dona
Home
No contesta
Nombre de trams docents estatals o bàsics que teniu
Ho sap
No ho sap
No contesta
Nombre de trams docents autonòmics que teniu
Ho sap
No ho sap
No contesta
Sap la diferència entre el tram estatal o bàsic i l’autonòmic
La sap
No la sap
No contesta
Sap l’import de les retribucions addicionals
El sap
No el sap
No contesta
Exposició de motius
Per motius personals no l’he pogut demanar
Per motius acadèmics no l’he pogut demanar
No val la pena omplir tants papers per tan pocs diners
No vaig ser informat que tenia dret a sol·licitar-ho
Hi ha poc temps per emplenar els documents
El procés és complicat
El procés està mal explicat
No compleixo els requisits exigits per la convocatòria
No supero els criteris mínims
No puc demanar més trams
Altres
Penseu participar en la propera convocatòria?
Sí
No
No ho sé
No contesta o altres respostes

45
24
19
0
2
6
1
1
4
3
10
43
1
29
22
3
20
30
4
24
26
4
14
36
4
5
4
9
9
4
7
3
10
2
1
25
26
8
13
7
2

3. Respostes facilitades a l’opció “Altres”
 Algunos requisitos son exagerados
 Crec que ja els tinc tots i no puc demanar més, si no és així, a on puc
informar-me? ((FET))
 Despiste
 Dissenyat per un psicòpata
 El cop que ho vaig demanar (i me’l van donar) vaig quedar en absolut
desacord amb els criteris d'avaluació.
 En el moment de fer la convocatòria era lector, actualment agregat interí
 Estar harto de que se pidan cosas que poco tienen que ver con la calidad
docente real y la pérdida de tiempo útil que representa la solicitud. Des de la
universidad se deberia luchar activamente contra la burocrácia
institucionalizada.
 Estava en comissió de serveis i no tenia el nombre d'hores de docència
suficients.
 Estic en vistes de la jubilació
 Habría que simplificar los trámites
 He tingut diferències amb la UAB, que he presentat al vicerectorat de
professorat, sense resposta. Per aquesta i altres raons, el 30 de juny (66 a.)
he decidit jubilar-me, entro en excedència voluntària fins a setembre. No val
la pena demanar el tram.
 He tingut i tinc rebaix de docència per conveni amb l'Institut d'Estudis
Catalans
 La baixa qualitat docent de la UAB
 La culpa és meva. Soc molt poc amiga de fer papers, No me’n surto
gairebé. De fet, sempre que he rebut la convocatòria, he pensat que
s'hauria de participar, però després no m'he recordat i han passat els
terminis. Teniu tota la raó, agraeixo el vostre interès.
 Manca de temps i situació complicada amb sortides fora de la UAB i
d'Espanya.
 No compleix requeriment categoria, és agregada interina
 No en toca
 No he participat perquè en trobava de sabàtic a Canadà
 No recorba que els podia demanar. No recordo que fos informat.
 Para lo que me queda en el convento...
 Per que soc professor de la universitat pública i estic contra les retribucions
addicionals
 Per tenir responsabilitats fora dels centres propis, en un centre adscrit.
 Potser vaig ser informat però no em vaig adonar
 Reducció de docència per ICREA-Acadèmia
 Se’m va passar. No vaig obrir el correu.
 Si hi ha retallades, lo primer es treure complements. Si la pròpia generalitat
no respecte al teu treball, perquè perdre temps fent papers!
 situació de serveis especials
 Tant sols passar de titular a catedràtic
 Tinc tantes coses que fer que n’hem passen les convocatòries.
 Vaig sol·licitar els estatals al novembre de 2013
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Annex 1

Benvolgut professor, benvolguda professora,

En relació amb l’assignació de la retribució addicional pel tram de docència
autonòmic, i segons les dades de què disposem a l’Oficina de Qualitat Docent
(OQD), podríeu haver participat en la darrera convocatòria d’avaluació de
l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB i no ho heu fet.
La Comissió de Personal Acadèmic (CPA), encarregada d’analitzar les
sol·licituds i fer la proposta de resolució de la convocatòria, està interessada a
conèixer les raons per les quals el professorat no hi participa.
Per aquesta raó s’ha preparat un breu qüestionari, anònim, amb l’objectiu de
conèixer els motius per no demanar aquests trams i mirar de corregir els
problemes que pugui haver-hi i/o millorar el procediment, si és possible, des de
la UAB mateix.
L’Equip de Govern està convençut que la qualitat docent del professorat de la
UAB és alta i voldria que tots els que hi tinguessin dret poguessin optar a la
concessió dels trams docents autonòmics.
Agraint-vos d’entrada la col·laboració, resto a la vostra disposició per a qualsevol
informació complementària.
Cordialment,

Glòria González Anadón
Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat

Bellaterra, a 23 de gener de 2014
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Annex 2
El qüestionari és anònim. Indiqueu l’opció escollida encerclant-la o amb una X.
1. Dades genèriques:
PDI funcionari (categoria docent):
Catedràtic d’universitat
Professor titular d’universitat
Catedràtic d’escola universitària
Titular d’escola universitària
Altres
-

-

O

PDI contractat
Catedràtic
Agregat
Col·laborador p.
Lector
Altres

Sexe:
Dona
Home
Any en què vau començar la docència a la UAB: .....................................
Sabeu el nombre de trams docents que teniu
o Dels estatals o bàsics: ........................... SÍ / NO.....quants: ...........
o Dels autonòmics: ................................... SÍ / NO......quants: ..........
Sabeu les diferències que hi ha en la tramitació: .............. SÍ / NO
Sabeu l’import de les retribucions addicionals: ................. SÍ / NO

2. Raons per les quals no hi opteu (podeu marcar diverses opcions):
-

Per motius personals (malalties, etc.) no l’he pogut demanar
Per motius acadèmics (sabàtic, etc.) no l’he pogut demanar
No val la pena omplir tants papers per tan pocs diners
No vaig ser informat/da que tenia dret a sol·licitar un tram
Hi ha poc temps per emplenar els documents requerits
El procés és complicat
El procés està mal explicat
No compleixo els requisits exigits per la convocatòria
No supero els criteris mínims
No puc demanar més trams
Altres:............................................................................................................

3. Penseu participar en la propera convocatòria d’avaluació de l’activitat docent
per optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic?
- Sí
- No
- No ho sé
- Altres:............................................................................................................

AGRAIREM QUE RETORNEU AQUEST FULL PER CORREU INTERN (OQD, edifici A)
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