Criteris i pesos de valoració de la convocatòria per al 2016 del
programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps
complet i del procediment per a la distribució de càtedres
estratègiques reservades a ICREA Acadèmia
Acord núm.98/2016 del Consell de Govern pel qual s’aproven els criteris i pesos
de valoració de la convocatòria per al 2016 del programa de promoció de PDI amb
vinculació permanent a temps complet i del procediment per a la distribució de
càtedres estratègiques reservades a ICREA Acadèmia.
•

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

APROVACIÓ DELS CRITERIS I PESOS DE VALORACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER
AL 2016 DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE PDI AMB VINCULACIÓ PERMANENT A
TEMPS COMPLET I DEL PROCEDIMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ DE CÀTEDRES
ESTRATÈGIQUES RESERVADES A ICREA ACADÈMIA
Exposició de motius
La Convocatòria del programa de promoció del PDI amb vinculació permanent a temps
complet i aprovada per Acord del Consell de Govern 37/20016 i el Procediment per a la
distribució de càtedres estratègiques reservades a ICREA Acadèmia aprovat per Acord del
Consell de Govern 97//2016 coincideixen en establir els tres aspectes a tenir en compte en
la valoració de les sol·licituds. D’aquests, un 50% correspon a la valoració realitzada per la
Comissió de Selecció i Avaluació del Personal Docent i Investigador de la Universitat
(CSAPDIU), un 30% als mèrits acadèmics i un 20% als informes de les Unitats.
Correspon al Consell de Govern establir els criteris i pesos de valoració dels mèrits
acadèmics i dels informes de les unitats en aquests dos processos.
Per tot l’exposat, d’acord amb l’acord de Consell de govern 37/2016 i 96/2016, i en exercici
de les competències establertes en l’article 59 c) dels Estatuts de la Universitat Politècnica
de Catalunya, el Consell de Govern de la UPC

ACORDA
Aprovar els següents criteris i pesos de valoració dels aspectes que corresponen al
Consell de Govern en els processos regulats pels acords 37/2016 i 96/2016
Primer- Mèrits Acadèmics
El 30% atorgat als mèrits acadèmics es distribuiran:
•

•

•
•

El 40% d’aquest apartat es correspondrà als punts PAR1 acumulats als darrers 3
anys. Per a cada àmbit, s’assignarà el valor màxim al sol·licitant que aconsegueix
major puntuació, i la resta de sol·licitants obtindran la part proporcional.
El 30% d’aquest apartat es correspondrà als punts PAD acumulats els 3 darrers anys
respecte a la CLE. Per a cada àmbit, s’assignarà el valor màxim al sol·licitant que
aconsegueix major puntuació amb un topall de 125% i la resta de sol·licitants
obtindran la part proporcional.
El 10% correspondrà a l’Acreditació docent emesa per l’AQU.
El 20% correspondrà als punts DiC acumulats en els darrers 10 anys. Per a cada
àmbit, s’assignarà el valor màxim al sol·licitant que aconsegueix major puntuació, i la
resta de sol·licitants obtindran la part proporcional.

Segon- Informes de les unitats
El 20% atorgat als informes de les unitats d’adscripció i vinculació es distribuiran:
•
•

El 50% correspondrà als informes de les unitats d’adscripció. En el cas de ser més
d’una per sol·licitant, es distribuiran entre el total d’unitats que hagin d’emetre informe.
El 50% correspondrà als informes de les unitats de vinculació. En el cas de ser més
d’una per sol·licitant, es distribuiran entre el total d’unitats que hagin d’emetre informe.

