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Oferta i organització de la formació permanent de la UPC des de les
unitats bàsiques.
Antecedents
Els estatuts de la UPC, d’acord amb la LOU i amb la LUC, estableixen que les unitats bàsiques
tenen, entre altres, la funció d’organitzar i col·laborar en la realització d’activitats orientades a
l’aprenentatge al llarg de la vida (articles 18, 22 i 27), i tenen la capacitat de determinar
l’esquema organitzatiu per al desenvolupament d’aquestes activitats, d’acord amb els criteris
generals aprovats per la Comissió de Formació Permanent (article 97).
Al Consell de Govern d’abril de 2004 es va aprovar el document de treball “Criteris generals
per a l’oferta i l’organització de la formació superior permanent a la UPC“, que pel que fa a les
unitats bàsiques, indica que podran proposar programes de formació permanent que tinguin
una vinculació directa amb els programes de formació inicial que organitzen, amb l’objectiu
d’aprofundir o especialitzar els coneixements i competències obtinguts en aquests. Els
programes proposats s’hauran d’adreçar en primera instància als seus titulats i titulades. La
direcció i els òrgans col·legiats de les unitats bàsiques en faran el seguiment acadèmic i
econòmic.
D’acord amb els antecedents exposats, aquest document estableix els criteris per a
l’organització d’activitats de formació permanent des de les unitats bàsiques:
Model de funcionament
1. Estructura
Els programes de formació permanent de la UPC comprenen diverses modalitats de curs1, que
tenen caràcter provisional fins que la UPC disposi d’una nova estructura i es determinin les
noves denominacions de l’oferta de formació permanent.
Les modalitats de formació permanent preferents han de ser les de curta durada, que
plantejades de forma modular permetran una major flexibilitat a l’hora de presentar ofertes de
major extensió.
2. Proposta
La proposta de creació de programes de formació permanent de la unitat bàsica es presentarà
al Consell de Govern a través de la Comissió de Formació Permanent, i ha d’incloure una
memòria justificativa acadèmica i econòmica.
La memòria contindrà, si més no, els apartats que s’estableixen a continuació:
a. Denominació de l’activitat de formació permanent proposada.
b. Justificació expressa de les necessitats socials, científiques o professionals a les quals
l’oferta atén i els objectius que es pretenen assolir. Identificació dels destinataris i
destinatàries del programa.
c. Criteris de selecció d’estudiants i estudiantes i d’admissió als estudis.
d. Model de gestió.
e. Càrrega lectiva en crèdits ECTS i ordenació temporal dels estudis.
f. Pla d’estudis.
g. Metodologia docent: d’aprenentatge i d’avaluació.
h. Professorat de la UPC que participarà en la docència.
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Les modalitats actuals inclouen: cursos d’especialització i de postgrau, i programes de postgrau i de màster.
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Estudi de viabilitat econòmica amb especificació del preu de la matrícula2 i el detall dels
ingressos i de les despeses previstes. Les despeses s’ordenaran en funció de la
prioritat de pagament.
j. Pla de promoció del programa.
k. Places mínimes i màximes ofertes.
l. Requisits per a l’obtenció del títol.
m. Descripció de les instal·lacions i mitjans materials dels quals es disposa per a l’adequat
desenvolupament de les activitats docents.
n. Institucions o centres que participen i/o col·laboren en la impartició dels estudis.

i.

3. Docència, direcció, coordinació i gestió dels estudis
Almenys el 50% de la docència del programa de formació ha de ser impartida per PDI de la
UPC. En casos excepcionals i justificats es podrà considerar l’opció que el percentatge de
docència impartida per PDI de la UPC sigui menor del 50% sense que en cap cas pugui estar
per sota del 33%.
La unitat bàsica designarà d’entre el seu PDI un director o una directora dels estudis i una o
més persones amb les responsabilitats de coordinació que es consideri convenient.
En el cas d’un programa creat a iniciativa de dos o més unitats bàsiques, la memòria
justificativa especificarà el model de gestió que s’aplicarà i el criteri per a la designació del
director o la directora dels estudis.
La Fundació UPC, mitjançant la seva estructura de gestió i de serveis, realitzarà les tasques
administratives i de gestió acadèmica derivades de la implantació dels programes de
formació.
4. Règim econòmic
El règim econòmic dels programes acollits a aquesta modalitat de formació permanent pròpia
de les unitats bàsiques es basa en el següent model:
Despeses de professorat
La UPC, d’acord amb els criteris establerts pel Consell Social, determinarà la retribució per
hora de docència impartida en els estudis de formació permanent3.
Per a la docència que es comptabilitzi com a activitat reconeguda del PDI4, la UPC retindrà el
cost per hora equivalent al mínim establert a la forquilla de retribucions de docència de
formació permanent.
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Els preus de matrícula per als programes de formació permanent s’hauran d’ajustar als criteris establerts pel
Consell Social (segons la regulació establerta al Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis
acadèmics a les universitats públiques que publica cada any la Generalitat de Catalunya).
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Per al curs 2005-06, el criteri econòmic per a remunerar la docència del professorat que es proposarà al Consell
Social s’estableix en una forquilla d’entre 75 i 150 € per hora.
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El PDI de la UPC pot impartir docència de formació permanent sense rebre cap remuneració específica per aquest
concepte. En aquest cas, rebrà un reconeixement de punts de docència (apartat A2 dels PADs). Cal entendre que
aquesta activitat es realitza sense detriment de la resta de tasques que figuren a l’encàrrec acadèmic personalitzat
del PDI; però, en canvi, els punts obtinguts tenen validesa a efectes d’aquelles regulacions que exigeixen un mínim
de punts de docència (complements per mèrits docents, promocions, estabilització).
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Overhead
L’overhead s’estableix en un 14 %.
Gestió
EL 8 % dels ingressos es destinaran a la gestió i administració realitzada des de la Fundació
UPC.
Cooperació
EL 0,7 % dels ingressos es destinaran a programes de cooperació impulsats des de la UPC.
Altres despeses
Els ingressos de matrícula restants es destinaran, en l’ordre i amb els criteris que s’estableixin
en el pla de viabilitat econòmica, a pagar les despeses que correspongui.
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