AVALUACIÓ DE L’ ACTIVITAT DOCENT DEL
PROFESSORAT DE LA UAB:

Tram Docent Autonòmic
Vicerectorat de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica
Oficina de Qualitat Docent

Febrer de 2022

TRAMS: tipologies
Tipologia

Recerca:
- Estatal
- Autonòmic
Gestió
Docència:
-Estatal (PDF)
-Bàsic (PDC)
Docència:
Autonòmic

Qui facilita
suport?

Periodicitat

Requereix
avaluació?

6 cursos
d’entre 8

Sí

-

XII – I
i VI – VII

No

-

XI –XII

Sí
(sol·licitud)

Econòmic
(≈120€/mes)

XI – XII

Sí
(informe)

Acadèmic i
econòmic
(≈120€/mes)

II – III

Unitat d‘
Administració
de Personal Acumulació
Acadèmic
de punts
Permanent i
Contractat
5 anys
Oficina de
Qualitat
Docent

5 cursos
d’entre 10

Reconeixement Terminis

Resultats convocatòria 2021
442: Professorat als que s’envia el full de dades
(no disposen del tram viu)
253 (53%): Professorat presentat
(57%, presentats en 2020)

247 Avaluats
14 (6%): desfavorablement
233(94%): favorablement
13 amb màxima valoració: cinc “A”(5,6%)
16 amb quatre “A” i una “B” (6,9%)
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1. Context i marc normatiu
Extracte normatiu

Finalitats

Procediment

❑

Llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya, Decrets i Ordres en relació a les
retribucions addicionals per mèrits docents
Convocatòries anuals específiques d’AQU Catalunya

❑

Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB
(Actualitzada per la Comissió de Personal Acadèmic en 2019 i
aprovada pel Consell de Govern de la UAB en data 30/01/2020)

1. Context i marc normatiu
Extracte normatiu

Finalitats

Procediment

UAB com universitat d’excel·lència en l’àmbit de la docència, mitjançant el
reconeixement de la qualitat de la docència:
•
•

Autoreflexió professorat sobre la seva tasca docent
Obtenció visió conjunta de la tasca docent per orientar la política
institucional de la Universitat,
•
•
•

•
•

per a la formació
per als processos de selecció i de promoció
per als processos d’assegurament de la qualitat dels ensenyaments (verificació,
seguiment, acreditació, Acreditació de centre si departaments ...)

Finançament UAB
Formular propostes d’avaluació a AQU referents als complements
addicionals (tram de docència) i la certificació de docència

1. Context i marc normatiu
Extracte normatiu

Finalitats

Procediment

1. Context i marc normatiu
Extracte normatiu

Finalitats

Procediment

2. Requisits de participació
Qui és pot presentar

Cursos per avaluar

Docència mínima

Tot el PDI pot fer la tramitació de la certificació docent (no dona
dret a l’obtenció del complement docent autonòmic)
Professorat de la UAB funcionari* o contractat** en actiu amb
dedicació a temps complet*** que:
•
•

hagin acumulat un mínim de 5 anys d'activitat docent universitària des de la data en
que va obtenir l’últim reconeixement o
que no disposin de cap reconeixement, havent acumulat un mínim de 5 anys
d'activitat docent universitària

* funcionari: CU, CEU, TU o TEU
** contractat (fixe o interí): catedràtic, titular, agregat, col·laborador permanent o lector
*** funcionari o contractat de l’àrea e les ciències de la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a
temps complet

2. Requisits de participació
Qui és pot presentar

Cursos per avaluar

Docència mínima

S’avaluen:
✓ 5 cursos acadèmics a dedicació a temps complet o
equivalent*
✓ escollits d’entre els 10 cursos anteriors a la sol·licitud
d’avaluació (punt 4.5 i següents de la Guia)
* d’acord amb el que estableix el Decret 405/2006, «per al còmput dels cinc anys d’activitat
docent, els períodes de docència prestats a temps parcial comptabilitzaran un 50% de la
durada del període».

2. Requisits de participació
Qui és pot presentar

Cursos per avaluar

Docència mínima

Cal acreditar:
✓ un mínim del 50% sobre la docència assignada (model de
dedicació docent personal) un cop incorporades les
reduccions docents
✓ un mínim de 30 crèdits durant el període (mitjana 6 cr/curs)

Docència computable, impartida en:
✓ titulacions oficials de l’Estat espanyol inscrites al RUCT
✓ titulacions de l’EEES de primer, segon o tercer cicle universitari, tal com es defineixen en
els descriptors de Dublín.
✓ excepcionalment a criteri de la comissió responsable de l’avaluació de l’activitat docent
del professorat, en universitats de reconegut prestigi alienes a l’EEES (criteri MECES)

2. Requisits de participació
Qui és pot presentar
Docència
Exemples Curs
1

1
2
3
4

Cursos per avaluar
Crèdits

Curs
2

Curs
3

Curs
4

Curs
5

Total

teòrica

24

24

24

24

24

120

real

12

20

12

24

12

80

teòrica

24

24

24

16

16

104

real

12

12

12

12

13

61

teòrica

12

8

8

12

12

52

real

6

6

6

10

10

29

teòrica

24

24

24

24

32

128

real

12

12

12

12

13

61

Docència mínima

50%
DDP

50%
DDP?

Mínim
30 cr?

60

80>60

Sí

52

61>52

Sí

26

29>26

No

64

61<64

Sí

✓
✓



3. Convocatòria 2021
Procediment

Anunci convocatòria

Calendari

Informació web

Comunicacions :

Professorat

1. Tot PDI

Presenta sol·licitud i
informe per
e-formulari

2. PDI >=5 cursos

CPA
Comissions d’Avaluació
Avaluen expedients

Comissions
d’avaluació

Ratifica valoracions,
propostes de resolució i
tramesa a AQU

Incorporació dades a
expedient del
professorat

3. Convocatòria 2021
Procediment

Calendari

Informació web

Comissions
d’avaluació

Febrer

Abril

Maig

Juliol

Octubre

Desembre

Inici
termini
convocatòria:
14/02/2021

Finalització
termini
convocatòria:
18/03/2021

Avaluació
comissions
d’avaluació

Aprovació
CPA

Certificació
AQU

Reconeixement i
abonament tram

17/02/17

07/04/17

3. Convocatòria 2021
Procediment

Calendari

Informació convocatòria:

Informació web

Comissions
d’avaluació

3. Convocatòria 2021
Procediment

Calendari

Accés a e-formulari:

Informació web

Comissions
d’avaluació

3. Convocatòria 2021
Procediment

Calendari

Informació web

Comissions
d’avaluació

Competència: avaluar els expedients del professorat i recomanar a la Comissió de
Personal Acadèmic (CPA) la valoració favorable o desfavorable.
Vinculades a branca de coneixement: arts i humanitats, ciències de la salut,
ciències socials i jurídiques i ciències i enginyeries.
Formada, com a mínim, per tres professors. La composició és pública.
El professorat que forma part compleix:
• Tenir un mínim de dos trams autonòmics de docència.
• Tenir un tram de recerca.
• Haver obtingut a les enquestes d’avaluació de l’activitat docent una mitjana
igual o superior al 75 % de la puntuació màxima en els darrers tres anys
enquestats

4. Indicadors d’avaluació
1
2
3
4
5

INDICADORS (evidències de les dimensions)
Dedicació docent
Autoavaluació del professorat
Desenvolupament professional
Avaluació dels responsables acadèmics
Satisfacció dels estudiants

A
A
A
A
A

VALORACIÓ
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C

D
D
D
D
D

A: molt favorable (la valoració A en totes les dimensions proporcionarà el seu reconeixement)
B: favorable
C: correcte (la proposta final favorable requereix una valoració mínima C en cada dimensió)
D: insuficient (la valoració D no es pot compensar amb altra/es dimensió/ns)

4. Indicadors d’avaluació
1. Dedicació docent:
✓
✓
✓
✓

2.

nombre de crèdits impartits durant el període que s’avalua,
participació en comissions de seguiment de tesis doctorals i de seguiment i d’avaluació de TFG, TFM,
invitacions per impartir docència de nivell universitari (segons criteris del MECES) en altres universitats,
altres mèrits que el professor consideri adient incloure, d’acord amb la taula 5.1 de la Guia d’avaluació.

Autoavaluació del professor:
✓ aportació d’informació sobre la planificació, el desenvolupament i els resultats de l’activitat docent.

3. Desenvolupament professional:
✓
✓
✓
✓

mèrits de formació del docent,
activitats d’innovació,
tasques de gestió i de coordinació,
reconeixement de la qualitat.

4. Avaluació dels responsables acadèmics:
✓
✓
✓
✓
✓

participació en tasques de preparació, de coordinació,
de planificació d’activitats d’aprenentatge,
dels procediments i activitats d’avaluació,
de preparació i lliurament de guies docents, etc.;
les incidències i detectades en el desenvolupament de les activitats docents vers els estudiants així com els
resultats acadèmics, en la part que pot ser imputable a la tasca del professor.

5. Satisfacció dels estudiants:
✓ Programa d’Avaluació de l’Activitat Docent de la UAB (enquesta PAAD).

4. Indicadors d’avaluació
Dedicació

Autoavaluació

docent

professorat

Desenvolupament
professional

Avaluació

Satisfacció

resp acadèmics

estudiants
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4. Indicadors d’avaluació
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Dedicació
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docent
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Desenvolupament
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4. Indicadors d’avaluació
Dedicació

Autoavaluació

docent

professorat

Desenvolupament
professional
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estudiants

5. Indicadors d’avaluació
Dedicació

Autoavaluació

docent

professorat

Desenvolupament
professional

Avaluació

Satisfacció

resp acadèmics

estudiants

6. Informació i contacte

Oficina de Qualitat Docent
Web avaluació actuació docent
Web e-formulari
oqd.avaluacio@uab.cat
93.581.23.89
@oqd_UAB

