Taula 2.
Només els punts dels apartats B, C1a, D1, D2 i I
procediment d’identificació de les necessitats de contractació.
dels
complements per mèrits docents, s’utilitza l’equivalència 1 DIC = 0,5 PAD.
Concepte

Punts DiC

Font d'informació

3
3

Secretaria General

A: Claustre Universitari, Consell de Govern i Consell Social
A1

A2

A3

Claustre Universitari:
membre del CU
membre d’una comissió del Claustre Universitari
Consell de Govern (excepte membres del Consell de Direcció):
membre electe o designat del CG
membre d’una comissió del CG
embre de la comissió de Qualitat de la UPC (e)
membre de la comissió d’Igualtat de la UPC (e)
Consell Social:
membre electe del CS
membre d’una comissió del CS

10
4
3
3
5
3

Secretaria General

Secretaria General

B: Consell de Direcció i càrrecs de confiança del rector
B1

Rector/a

B2

Membres del Consell de Direcció i altres càrrecs

175
Fins a 2.500 (a)

Vicerectorat
responsable del
sistema de
reconeixement de
punts

C: Altres òrgans de govern i representació colꞏlegiats, definits als Estatuts
C1

C2

C3

CSAPDIU:
a) president/a
b) secretari/a
c) altres membres
Comissió d’Apel·lació:
president/a
secretari/a
altres membres
Membres de la Junta Electoral

30
25
20
20
17
13
2

Secretaria General

Secretaria General
Secretaria General

D: Òrgans colꞏlegiats i unipersonals d’unitats acadèmiques (centres docents, departaments, instituts, ICE, Escola de Doctorat)
D1

D2
D3

Direccions de les unitats acadèmiques:
directors/ores i degans/anes de centres docents
directors o directores de departament
directors o directores d’instituts universitaris de recerca
director o directora de l’ICE.
director o directora de l’Escola de Doctorat
director o directora del CFIS
Resta de càrrecs d’equips directius de les unitats acadèmiques:
Òrgans col·legiats de les unitats acadèmiques (e):
membres de juntes de centres docents i consells de departaments,
instituts universitaris de recerca
membres de comissions permanents o d’avaluació acadèmica de centres
docents, que figurin als reglaments vigents
membres de juntes de departaments i instituts universitaris de recerca i
Escola de Doctorat
membres d’altres comissions reglamentàries de centres docents,
departaments i instituts universitaris de recerca.

100/85 (b)
Entre 54 i 90 (c)
60
60
85
85
Distribució segons bossa
de punts (d)

Unitats acadèmiques

Unitats acadèmiques

2
3

Unitats acadèmiques

3
1

F: Altres comissions definides als Estatuts
F1

4

Membres electes de la Comissió de Formació Permanent

6

Vicerectorat
responsable

S’ha optat per mantenir la codificació original malgrat no ser correlativa.

4

G: Representació sindical
G1

President/a de la JPDI i del CE-PDI

20

G2

Altres membres de la JPDI i del CE-PDI

10

H: Centres adscrits i ens vinculats
H1

Suport a Juntes i
Comitès de Personal
Suport a Juntes i
Comitès de Personal

(e)

Centres adscrits:
b) delegat/ada de la UPC
c) representant de la UPC

Ens vinculats:
membres nomenats per la UPC a comissions executives, delegades o
similars
membres nomenats per la UPC a comissions assessores, patronats o
similars
I: Gestió de l’extensió universitària

10
5

Secretaria General

4

Vicerectorat
responsable dels ens
vinculats

H3

I1
I2

Director/a del CCD
Càtedres UNESCO i de denominació genèrica

1

30
Fins a 72

Responsable CCD
(a)

Responsables
Càtedres UNESCO

J: Gestió de la recerca
J1

Responsables d'un grup de recerca acreditat

10 (a)

J2

Responsables d'una xarxa europea de recerca

25 (a)

Oficina Tècnica RDI

K: Tasques de responsabilitat personal
K1

Responsable de la coordinació de programes de doctorat:
Coordinador/a (e)
Altres membres comissió de doctorat (e)

9
2

Responsable de la coordinació de programes de màster:
Coordinador/a del programa de màster (e)
Altres membres de comissions de màster (e)

9
2

Escola de
Doctorat/Prisma

Unitats acadèmiques

a) La persona responsable en decideix el repartiment. En el cas de les càtedres UNESCO el director no pot rebre més de 54 punts.
b) Segons la tipologia de centre; veure l’acord 2019/01/15 de Consell de Govern de gener de 2019.
c) Segons la tipologia de departament; veure l’acord 185/2015 de Consell de Govern d’octubre de 2015.
d) Les unitats disposen d’una bossa de punts per reconèixer els seus càrrecs i altres tasques de direcció. Aquest procediment està regulat pels acords de
Consell de Govern esmentats a les dues notes anteriors.
e) Sempre que aquesta activitat no vagi associada directament a l’exercici d’un càrrec reconegut com activitat de direcció i coordinació.
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