Reconeixement per docència impartida en anglès, per participació en el Programa Argó i en
cursos MOOC.
Motivació.
La internacionalització de la docència de la nostra universitat passa per la incorporació de la
llengua anglesa com a llengua vehicular en la impartició de la docència en una proporció
considerable d’assignatures de Grau de la UAB.
Un ventall ampli d’assignatures impartides en anglès millorarà les competències lingüístiques
en terceres llengües dels estudiants de la UAB a l’hora que facilitarà la incorporació a les
nostres aules d’estudiants d’arreu del món, posicionant millor l’oferta formativa de la nostra
universitat en el context internacional.
Com a mesura complementària al Pla de Llengües aprovat pel Consell de Govern de 26 de
gener de 2011 i amb la finalitat d’incentivar la progressiva incorporació de l’anglès a les
nostres aules es regula el reconeixement del que serà objecte la impartició de docència en
aquesta llengua.
En segon lloc, la Universitat Autònoma de Barcelona ha de continuar mantenint el seu vincle
amb els centres d’Ensenyament Secundari com a instrument divulgador de la nostra activitat i
com a mecanisme de captació de futurs estudiants molt motivats. Una de les eines de què
disposa la universitat per assolir aquest objectiu consisteix en la col·laboració del nostre
professorat en les activitats de tutorització de Treballs de Recerca dintre del Programa Argó,
tasca que haurà de ser objecte de reconeixement acadèmic.
Finalment, la UAB ha apostat per incrementar la seva projecció internacional mitjançant la
impartició de Cursos Massius Oberts en línia (els anomenats MOOC). És voluntat de la
Universitat reconèixer la tasca que desenvolupa el professorat que participa en el projecte,
tasca que porta implícita l’elaboració dels materials necessaris per poder dissenyar uns cursos
que projectin una imatge d’excel·lència de la nostra Universitat.

Acords
1.- Docència de Grau impartida en anglès.
(a) Serà objecte de reconeixement la docència impartida en llengua anglesa en tots els
graus de la UAB excepte els graus on l'anglès sigui una de les dues llengües que els
configuren i en les assignatures de qualsevol grau l’objectiu principal de les quals sigui
l’aprenentatge d’anglès.
(b) El reconeixement que tindrà el professorat serà de 0,25 hores per cada hora presencial
impartida en anglès.
(c) Un professor no podrà reconèixer, per aquest concepte, més de 30 hores en un mateix
curs acadèmic.

2.- Participació en el Programa Argó

(a) Serà objecte de reconeixement la tutorització i seguiment d’estudiants de Batxillerat
que estiguin realitzant el seu Treball de Recerca dins del programa Argó.
(b) El reconeixement que tindrà el professorat serà de 5 hores per cada treball.
(c) Un professor no podrà reconèixer, per aquest concepte, més de 15 hores en un mateix
curs acadèmic.

3.- Preparació i impartició de MOOC.
(a) La preparació dels materials de MOOC autoritzats pel Vicerectorat de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat serà objecte de reconeixement acadèmic.
(b) El reconeixement que tindrà el professorat serà d’un crèdit per curs impartit el primer
any i de 0,5 crèdits en els anys posteriors. Si en el curs hi participés més d’un
professor, el reconeixement es repartirà proporcionalment.

