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Actualització dels criteris d’avaluació en l’àmbit de la DOCÈNCIA i la RECERCA del règim de
dedicació del PDI de la UPC respecte al que estableix la normativa marc vigent d’aquest
procés d’avaluació (Text refós del règim de dedicació del professorat de la UPC, resultat de la incorporació al document original aprovat per
l’Acord núm. 115/2008, del Consell de Govern de 24 de juliol, dels canvis aprovats per l’Acord 86/2012, del Consell de Govern de 12 de juny.)

En l’àmbit de la DOCÈNCIA, es continuarà avaluant en primera instància a partir de la valoració global
obtinguda en el darrer tram addicional docent viu, tal com estableix la normativa vigent. Els nous criteris
d’avaluació que s’incorporen en aquest apartat són els següents:
1) En cas que no es tingui el darrer tram addicional docent viu, però es tinguin reconeguts el màxim
de 6 trams, es considerarà el resultat global obtingut en el darrer tram.
2) En cas que no es tingui el darrer tram addicional docent viu per l’endarreriment en la sol·licitud
d’una única convocatòria, es considerarà el resultat global obtingut en el darrer tram.
3) Per al professorat que no tingui el darrer tram addicional docent viu, però tingui el tram bàsic viu,
i que tampoc no es pugui avaluar per cap dels dos punts anteriors d’aquest document, s’estableix
el següent mecanisme d’avaluació, que és una evolució del “transitori” que estableix la normativa
marc vigent:
- Si la mitjana d’enquestes dels darrers 5 cursos acadèmics és ≥ 3,5 la valoració serà B;
si no, la valoració obtinguda serà C.
En el cas que no es tingui el tram bàsic viu i la mitjana d’enquestes dels darrers 5 cursos acadèmics
sigui inferior a 3,5, la valoració obtinguda serà D.
4) Al professorat amb una vinculació inferior a 5 anys i que, per tant, no ha pogut sol·licitar l’avaluació
docent per assolir els complements docents, se li aplicaran els indicadors d’avaluació que estableix
l’Acord núm. 2017/05/07 del Consell de Govern (Manual d’avaluació docent), amb els criteris
següents per a l’apartat de planificació docent:
- La valoració de l’apartat de planificació docent es farà segons el barem següent:
Tenir una ràtio docent de ≥ 0,75 dels cursos en els quals ha estat vinculat per obtenir
una A en aquest apartat. Si la ràtio és 0,6 ≤ CLP <0,75, la valoració serà B, i si és < 0,6,
la valoració serà C.
5) El professorat que tingui una vinculació inicial a la UPC, en alguna de les categories/escales que
són avaluables en el Règim de Dedicació, tan recent (al llarg del darrer curs acadèmic finalitzat)
que no es disposi de dades significatives d’activitat docent i recerca, s’exclourà del procés
d’avaluació, excepte que expressament comuniqui el contrari.
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En l’àmbit de la RECERCA, els criteris que complementen el que estableix la normativa vigent són els
següents:
1) Es tindrà en compte la participació en projectes de recerca gestionats pel CIT i que compleixin els
requisits/característiques que determini cada convocatòria.
2) A l’efecte de valorar si es té o no el tram de recerca viu (bàsic i/o addicional), també es tindran en
compte els trams de transferència del coneixement i innovació. A més a més, també es tindran en
compte en la suma de, com a mínim, 5 sexennis per poder assolir automàticament una A en
l’àmbit de recerca.
3) En cas que s’hagi gaudit d’una reducció de jornada per cura d’un fill o filla al llarg dels darrers 2
cursos acadèmics o que se’n gaudeixi en el moment de l’avaluació, a l’efecte d’assolir com a mínim
3 PAR T1 en l’indicador 2 de recerca, es tindran en compte les darreres 4 convocatòries resoltes
dels PAR en lloc de les darreres 2 actuals.
4) A l’efecte de l’obtenció de PAR T1, s’accepten totes les activitats que generin aquesta tipologia de
punts, amb independència que estiguin o no estiguin vinculades directament a la participació en
un projecte de recerca concret.
5) Es podran valorar també les tesis doctorals dirigides o codirigides que no siguin UPC, sempre que
es disposi de l’autorització prèvia del vicerector o vicerectora competent en recerca i que aquestes
tesis doctorals compleixin els requisits/característiques que determini cada convocatòria.
6) Es podran valorar també les direccions de treballs de doctorat o tesis de màster oficial que no
siguin UPC, sempre que es disposi de l’autorització prèvia del vicerector o vicerectora competent
en recerca i que aquestes direccions compleixin els requisits/característiques que determini cada
convocatòria.
7) Es podrà valorar la participació en projectes de recerca de fora de la UPC, sempre que es disposi
de l’autorització prèvia del vicerector o vicerectora competent en recerca i que aquests projectes
compleixin els requisits/característiques que determini cada convocatòria.
8) A l’efecte d’assolir automàticament una A en recerca, s’equipararà els ERC als ICREA Acadèmia.
Aquest document entrarà en vigor a partir de la propera convocatòria del Règim de Dedicació 2020.

Nota sobre l’impacte del COVID-19 en l’avaluació del Règim de Dedicació 2020 que ha d’incloure la
convocatòria:
Per evitar que l’assoliment dels criteris de recerca pugui ser afectat negativament per la situació viscuda en el Q2
del curs 19/20 com a conseqüència del COVID-19, es mantindrà la valoració obtinguda en l’avaluació de recerca
de la darrera convocatòria si el resultat és inferior.
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