Acord respecte els informes de les unitats per a l’avaluació
docent de professorat

Acord núm. 13/2017 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’acord
respecte els informes de les unitats per a l’avaluació docent de professorat

•

Document informat favorablement a la Comissió de Docència i Estudiantat
del Consell de Govern de 07/02/2017

Vicerectorat de Política Universitària
Barcelona, 16/02/2017

Acord respecte als Informes sobre l'activitat docent del PDI, que han de
realitzar les unitats acadèmiques en la convocatòria de 2016.
Antecedents
Atès que:
•

•
•
•

No han aconseguit uns resultats satisfactoris cap dels diversos procediments que s'han
assajat a la UPC per tal que els informes de les unitats sobre l'activitat docent del professorat
discriminessin entre diversos graus de valoració positiva.
En altres universitats, aquests informes només admeten les valoracions "favorable" i
"desfavorable".
Els òrgans de representació sindical del PDI de la UPC opinen que els informes haurien de
tenir només aquestes dues valoracions.
La direcció d'AQU considera que el resultat global de l'avaluació docent ha de discriminar
diversos nivells de valoració, sense que, necessàriament, aquesta diferenciació fina s'hagi de
donar en tots i cadascun dels aspectes que s'avaluen.

Es proposen els següents:
Acords
•

•

•

•

El Consell de Govern encomana al vicerectorat de Política Universitària que, abans
d'aprovar la convocatòria 2017 del procès d'avaluació docent del PDI, porti al Consell de
Govern una proposta de modificació del Manual d'Avaluació Docent, que elimini la
valoració "molt favorable" als informes de les unitats i adeqüi els altres punts del Manual
que quedarien afectats per aquesta supressió (menció d'Especial Qualitat, puntuació global).
Igualment, li encomana que comuniqui i acordi aquest canvi amb la direcció d'AQU.
El Consell de Govern recomana a la Comissió d'Avaluació que ha de valorar la convocatòria
2016 que doni el mateix tracte, a tots els efectes, a les valoracions "favorables" i "molt
favorables" que emetin les unitats.
Per tal d'evitar greuges derivats dels canvis normatius en els graus de valoració dels
informes, la Universitat, en els seus procediments interns, no utilitzarà com indicador la
valoració en l'apartat Informes de les Unitats del procés d'avaluació de l'activitat docent.
Llevat que el procediment indiqui una altra alternativa, se'l substituirà per l'indicador de
valoració global de la docència.
El Consell de Govern encomana al vicerectorat de Política Universitària que traslladi a les
direccions de les unitats acadèmiques els dos acords anteriors, així com l'opinió dels òrgans
de representació sindical pel que fa a la no consideració de la valoració "molt favorable" a la
convocatòria de 2016.

