Distribució de Càtedres en atenció a prioritats estratègiques

Acord núm.96/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la distribució de
Càtedres en atenció a prioritats estratègiques.
•

Document proposta informat favorablement a la Comissió de Personal i Acció
Social de Consell de Govern de 13/05/2016

Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
Barcelona,26/05/2016

DISTRIBUCIÓ DE CÀTEDRES EN ATENCIÓ A PRIORITATS ESTRATÈGIQUES

Exposició de motius
L’assoliment de mèrits d’especial rellevància pel professorat de la UPC és una prioritat
estratègica dins de la política global de la UPC. En especial, les distincions atorgades per
entitats externes de reconegut prestigi com són l’’European Research Council i la Institució
Catalana de Recerca i Estudis Avançats.
La convocatòria de Càtedres és una eina que acompleix objectius organitzatius i, alhora, és
un incentiu per al personal de la UPC en oferir-li possibilitats de promoció.
Per tot l’exposat, en exercici de les competències establertes en l’article 59 c) i 189 dels
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consell de Govern de la UPC
ACORDA
1. Incorporar 6 Càtedres a la convocatòria de Càtedres 2016 que s’hauran de convocar:
 3 en departaments que comptin amb professorat distingit amb l’Advanced
Grants o el Consolidator Grants, en vigor, atorgats per l’European Research
Council i que ja no siguin catedràtics o catedràtiques.
 3 en departaments que comptin amb professorat distingit amb l’ICREA
Acadèmia, en vigor, atorgat per la Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats i que ja no siguin catedràtics o catedràtiques.
2. Si el nombre de professorat de la UPC que disposa de cada una de les distincions
és superior al nombre de Càtedres previst, s’haurà de convocar un procés de
priorització per àmbits reservat per al personal que ostenti cada una les esmentades
distincions d’acord amb els criteris establerts en l’Acord de Consell de Govern
37/2016,
3. En el cas que una mateixa persona sigui prioritzada alhora pels diferents
procediments establerts per a la determinació de la convocatòria de Càtedres pel
2016, se seguirà el següent ordre per establir el programa en el qual ha estat
prioritzat:




Primer. Advanced Grants o Consolidator Grants
Segon. ICREA Acadèmia
Tercer. Acord de Consell de Govern 37/2016

I només computarà, als efectes del nombre màxim de places a convocar, en el
procediment en el qual hagi estat prioritzat.

4. La provisió d’aquestes Càtedres serà objecte de convocatòria pública a la que
podran presentar-se, no només aquells que disposin de les mencionades distincions
sinó tots els que reuneixin els requisits legalment establerts en cada cas i es
realitzarà conforme als procediments establerts legalment i normativament, atenent
a la disponibilitat pressupostària i a la normativa vigent.

