Aprovació de la proposta d’assignació de complements
addicionals de docència del PDI
(Convocatòria 2013)

Acord núm.157/2014 del Consell de Govern pel qual s’aprova la proposta
d’assignació de complements addicionals de docència del PDI (convocatòria
2013)
•

Document proposta informat favorablement per la Comissió de Personal
i Acció Social celebrada el dia 14/07/2014

•

Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el dia 21/07/2014

Vicerectorat d’Estudis i Planificació
21 de juliol de 2014

RESOLUCIÓ DE L’AVALUACIÓ DEL COMPLEMENT ADDICIONAL DOCENT
(convocatòria 2013)

Antecedents
Resolució ECO/2757/2013, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al
procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió
del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2013, per a l'assignació de les
retribucions addicionals.
Proposta de resolució
D’acord amb el procediment i els requisits establerts en el Manual d’Avaluació de
l’Activitat Docent de la Universitat Politècnica de Catalunya (text refós del manual
d’avaluació de l’activitat docent de la UPC, resultat de la incorporació al document
original aprovat per acord núm. 68/2009 del Consell de Govern dels canvis aprovats
per acord núm. 32/2013, i acord núm. 20/2014 del Consell de Govern), i amb la resta
de normativa d’aplicació, es resol el complement addicional docent amb les següents
dades:
Trams avaluats favorablement

375 trams

Trams avaluats desfavorablement

11 trams

Motiu
Opinió de l’alumnat
Opinió de l’alumnat + autoinforme
Informes UUAA+ desenv. professional + autoinforme
Desenvolupament professional + autoinforme
Autoinforme

1 tram
1 tram
2 trams
1 tram
6 trams

Trams retirats

1 tram

Trams avaluats definitivament com a desfavorables

10 trams

Per tot això, el Consell de Govern ACORDA
Aprovar la proposta d’assignació del complement addicional docent corresponent a la
convocatòria 2013, i traslladar a AQU Catalunya el resultat de l’avaluació del
complement esmentat, per tal que aquest organisme procedeixi a la certificació
corresponent.
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