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El Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària, de
caràcter honorífic i instituït i atorgat pel Consell Social de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té com a finalitat
incentivar l’excel·lència de la funció docent mitjançant el reconeixement de la bona docència a la UPC.

2018

Objecte

la UPC a la bona docència, tant en l’àmbit nacional com en
l’internacional. En la modalitat 2, s’ha de remarcar allò que té
el projecte de novetat i de bona pràctica que pugui ser útil per
al conjunt de la Universitat.
El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 9 d’abril
de 2018, a les 14 hores.

El Premi té una periodicitat anual i se n’estableixen dues modalitats.

Composició del jurat

Modalitat 1. Premi a la trajectòria docent
La modalitat de trajectòria docent s’atorga a professorat de la
UPC que hagi destacat en docència i sigui conegut entre la comunitat de la UPC per dur a terme una docència excepcional.

El jurat està format per les persones següents:
• el president del Consell Social de la UPC o la persona
que delegui, que ocupa la presidència del jurat;
• un membre del Consell de Direcció de la UPC, designat
pel rector;
• un membre de la Mesa Permanent del Consell Acadèmic o la persona del Consell Acadèmic que delegui la
Mesa Permanent;
• l’estudiant que forma part del Consell Social;
• el president de la Comissió de Selecció i Avaluació del
Personal Docent i Investigador Universitari (CSAPDIU)
de la UPC o la persona que delegui;
• el director de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
de la UPC o la persona que delegui;
• una tècnica de l’ICE, que actua com a secretària del
jurat, amb veu però sense vot.

Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent
La modalitat d’iniciativa docent s’atorga a professorat de la
UPC o a equips docents de la UPC que hagin desenvolupat,
els darrers anys, algun projecte docent amb èxit.

Per optar al premi
Les candidatures només podran optar a una modalitat.
Modalitat 1. Premi a la trajectòria docent
Es pot optar a aquesta modalitat exclusivament per nominació,
ja sigui dels directors o degans dels centres docents i/o dels
directors de departament; de les delegacions d’estudiants, o
de 15 o més membres del PDI de la UPC.
Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent
Es pot optar a aquesta modalitat a proposta d’un tercer o presentant una candidatura directament.

Si cal, el vot del president del jurat és de qualitat.

Veredicte del jurat

Cal que totes les persones que optin al premi (ja sigui de forma
individual o en equip) tinguin bons resultats en les enquestes de
l’estudiantat i en l’apartat de docència del règim de dedicació.

El jurat decideix els guanyadors de cada modalitat i pot atorgar fins a un màxim de tres premis per a cada modalitat i fer
mencions especials si ho considera convenient. Les candidatures d’edicions anteriors que no han estat premiades es poden tornar a considerar.

Es demanarà a la persona o les persones premiades en la modalitat 1 que facin un discurs o imparteixin una classe magistral en un acte de proclamació que es farà en el centre propi.

Si el jurat considera que en les nominacions o en les candidatures premiades hi ha hagut col·laboracions externes que les
han fet possibles, ho pot esmentar, si ho considera convenient.

Totes les persones premiades, en les dues modalitats del premi, tindran un reconeixement explícit en l’acte d’inauguració a
la UPC del curs acadèmic següent.

Per emetre el veredicte, el jurat pot tenir en compte els assessoraments que consideri adients i pot sol·licitar els informes
que consideri oportuns.
El Premi es pot declarar desert.

bases
Presentació de candidatures

Tant les candidatures proposades per nominació com les candidatures directes s’han de presentar al web del Premi:
http://www.upc.edu/consellsocial/ca/premis-del-consell-social/
premi-upc-qualitat-en-la-docencia

La documentació que cal aportar inclou: un formulari de dades
bàsiques, una memòria justificativa i cartes d’adhesió.
En la modalitat 1, cal destacar les diverses contribucions que
les persones hagin fet al llarg de la seva trajectòria universitària per a la millora de la docència i per associar el nom de

El veredicte del jurat es farà públic durant el 2018 i és inapel·lable.
Nota
Entre els qui guanyin el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària en les dues modalitats, el jurat del Premi tria les candidatures
que presentarà el Consell Social al departament competent en matèria
d’universitats per a la Distinció Jaume Vicens Vives. Excepcionalment,
si el jurat considera que algú que no ha guanyat el Premi reuneix, en
canvi, els requisits per poder presentar la candidatura a la Distinció
Jaume Vicens Vives, pot, de forma justificada, proposar al Consell Social que també la hi presenti.
Barcelona, gener de 2018
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