Professorat de nivell 2
Criteris, indicadors i períodes d'avaluació

Excepcions

Altres consideracions

On puc consultar aquesta
informació?

Amb qui puc contactar en
cas de dubtes?

• Complements de Docència
(bàsic i addicional) a
www.upc.edu/infopdi

• En relació als Complements
de Docència

" La valoració d'aquest apartat serà un reflex del resultat obtingut en el darrer tram viu del complement Al professorat amb una vinculació • A efectes exclusivament d'aques procés, les persones

DOCÈNCIA

addicional docent. D'acord amb el Manual d'Avaluació Docent el resultat podrà ser: A (molt favorable),
B (favorable), C (correcte) i D (desfavorable). Tot i no tenir el darrer tram addicional viu, però tenir
reconeguts el màxim de 6 trams, se li considerarà el resultat obtingut en el darrer tram addicional
docent reconegut. A més a més es donarà la consideració de tram addicional docent viu per
l'endarreriment en la seva sol·licitud d'una única convocatòria, i es considerarà el resultat obtingut en
el darrer tram addicional docent reconegut.

"
Per al professorat que no tingui el darrer tram addicional docent viu, i que tampoc es pugui avaluar per
cap de les situacions indicades en el punt anterior, però tingui el tram bàsic viu, s'estableix el següent
mecanisme d'avaluació:
- Si la mitjana d'enquestes dels darrers 5 cursos acadèmics (del 16/17 al 20/21) 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
(del 16/17 al 20/21) sigui inferior a 3,5, la valoració obtinguda serà D.

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
número
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 calculant la
ràtio docent dels cursos en els quals
ha estat vinculat. Per obtenir una A la
ràtio ha de ser superior o igual a 0,75,
per obtenir una B ha de ser superior o
igual a 0,60 i inferior a 0,75, i per
obtenir una C la ràtio ha de ser
inferior a 0,60.

directores d’ens vinculats de recerca podran disposar
d’una valoració immediatament superior.
• Si la vinculació inicial a la UPC en alguna de les
escales/categories que són avaluades en el RdD és tant
recent (al llarg del darrer curs 2020-2021) que no es
disposa de dades significatives d'activitat docent i/o
recerca, s'exclourà aquest professorat del procés
d’avaluació, excepte que expressament comuniqui el
contrari.

info.trams@upc.edu
• Informació sobre les
enquestes a
www.upc.edu/e-enquestes
www.upc.edu/infopdi

• En relació a les enquestes
info.enquestes@upc.edu

" Acreditar un tram de recerca (bàsic i/o addicional) viu en les darreres sis convocatòries resoltes. A tals • Les persones que disposin de 5 • Es tindran en compte els projectes gestionats pel CTT,
efectes també es tindran en compte els trams vius de transferència del coneixement i innovació.

" Haver participat de forma fefaent en un projecte de recerca tant en règim competitiu com no

competitiu, els darrers dos anys (vigent entre l'1/1/2019 i 31/12/2020). La participació fefaent referida
s’acreditarà mitjançant la certificació de l’assoliment d’almenys 3 punts PAR 1 en les 2 últimes
convocatòries resoltes (2019 i/o 2020). També es tindràn en compte els projectes concedits a la
convocatòria 2020, però iniciats el 2021.

" Haver participat en la formació de doctors i doctores. Per superar aquest indicador s’ha d’haver assolit

RECERCA

alguna de les següents condicions:
• Haver dirigit treballs de doctorat (tutories de treballs de recerca o direcció de proposta o projecte de
tesi) en els darrers 2 cursos acadèmics (19/20 i 20/21).
• Haver dirigit tesis de màster oficial a la UPC en els darrers 2 cursos acadèmics (19/20 i 20/21).
• Haver dirigit/codirigit (i llegit) una tesi doctoral els darrers 5 cursos acadèmics (del 16/17 al 20/21).
• Dirigir/codirigir una tesi doctoral en el moment de l’avaluació, sempre que el projecte de tesi estigui
aprovat en els darrers 5 cursos acadèmics (del 16/17 al 20/21).

" S’ha de disposar d’una valoració global en l'indicador de recerca, d’acord amb el barem següent:
Superar els tres indicadors
Superar dos indicadors
Superar un indicador
No superar cap indicador

A (molt favorable)
B (favorable)
C (correcte)
D (insuficient)

sexennis,
sempre
que
acreditin
l'obtenció de PAR T1 en les dues
últimes convocatòries resoltes (2019
i/o 2020), o una distinció ICREA
Acadèmia
o un ERC vigent en el
moment de l’avaluació obtindran un
resultat global d’"A" en l’apartat de
recerca.En la suma dels 5 sexennis es
tindrà en compte tant els trams de
recerca com els de transferència del
coneixement i innovació.

pel CTT-CEIB, pels ens vinculats de recerca de la UPC,
projectes
CIT
i
els
projectes
de
l'àmbit
del
desenvolupament i cooperació (UNICEF, UNESCO, AECID,
ACCD, EUROPEAID, FCC, i d'ajuntaments), sempre i quan • Complements de Recerca a
www.upc.edu/infopdi
compleixin els requisits de la resta de projectes i que el
seu finançament sigui extern. En casos excepcionals també
es podran tenir en compte els projectes d’iguals
característiques gestionats per altres agències (apartat 2.2
del text refós).
• Punts PAR
Queda exclosa la participació en serveis. La participació en
www.upc.edu/infopdi
projectes de recerca desenvolupats fora de la UPC, només
http://drac.upc.edu/info
es podrà considerar si prèviament hi ha l'autorització del
• En cas que s'hagi gaudit d'una vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca, i
reducció de jornada per cura de fill o que aquests projectes compleixin les característiques que
filla al llarg dels darrers 2 cursos determini cada convocatòria.
acadèmics (19/20 i 20/21) o que se'n
gaudeixi en el moment de l'avaluació, • S’estableix un volum d’ingressos mínim de 18.000 euros
a l'efecte d'assolir com a mínim 3 PAR pels projectes no competitius. Els projectes competitius, o
T1 en l'indicador 2 de recerca, es els no competitius que tinguin com a resultat una patent,
tindrà en compte les darreres 4 es tindran en consideració amb independència del volum
convocatòries resoltes dels PAR (de la d’ingressos.
2017 a la 2020).
• Si el professorat ha canviat de categoria des del mes de
• Per evitar que l'assoliment dels setembre 2020 i aquest fet implica un canvi de nivell (PDI
criteris de recerca es puguin veure nivell 3) serà avaluat d'acord amb els indicadors de recerca
afectats negativament per la situació de la seva categoria d'origen.
viscuda al 2n.Q del curs 19/20 com a
conseqüència
del
COVID-19,
es • Per a l'indicador 3 de recerca es podrà valorar la direcció
mantindrà la valoració obtinguda en de treballs de doctorat o tesis de Màsters Oficials que no
l'avaluació de recerca de la darrera siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la
convocatòria si el resultat és inferior. vicerectora competent en matèria de recerca, i que
De tal manera que si, per exemple, un aquestes direccions de treballs de doctorat o de tesis de
PDI a l'edició anterior va assolir un Màsters Oficials compleixin els requisits que determini
indicador de recerca, i en el RdD2021 cada convocatòria.
no l'assoleix, en aplicació d'aquest
criteri, l'indicador quedarà assolit. Si • El professorat amb una capacitat lectiva de 360h/any
per contra a l'edició anterior no va (108 PADs), és a dir: a) el professorat TEU; b) el professorat
assolir un indicador de recerca, en el a qui correspongui arran de la darrera convocatòria del
RdD2021, tampoc l'assolirà.
RdD2020 per haver obtingut una D en recerca i c) el
professorat col·laborador no doctor que no va obtenir una
valoració favorable, no serà avaluat de recerca, excepte en
el cas que expressament manifesti la voluntat de ser
avaluat de l'apartat de recerca.

• En relació als Complements
de Recerca
infotrams@upc.edu

• En relació als punts PAR i als
projectes de recerca CTT,
CTT_CEIB, AECID
suport.drac@upc.edu

• En relació a les patents
oficina.patents@upc.edu

• En relació a la
direcció/codirecció de tesis
prisma@upc.edu

GESTIÓ

" Es pot disposar d’una valoració immediatament superior de recerca, si s'assoleix alguna de les
condicions següents:
• Exercir en el moment de l’avaluació, o durant els darrers dos anys (2019 i/o 2020), un càrrec de gestió
que comporti una assignació de punts igual o superior a 5, d’acord amb el document "Modificació de la
normativa d’avaluació dels mèrits addicionals de gestió" (acord CG/2018/07/25, de 24 d'octubre de
2018).
• Exercir en el moment de l’avaluació, o durant els darrers dos anys (2019 i/o 2020) el càrrec de
coordinador/a de Màster Erasmus Mundus o Màster Atlantis.
• Gaudir o haver gaudit durant els darrers dos anys (2019 i/o 2020), d’una descàrrega acadèmica oficial
igual o superior al 33% de la CLP corresponent a la seva categoria per dedicació sindical o per l’exercici
d’un únic càrrec.
• Haver assolit un tram de gestió en una de les dues últimes convocatòries resoltes (2019 i/o 2020)

• Complements de Gestió o
Punts DiC a
www.upc.edu/infopdi

• Informació sobre càrrecs
acadèmics a
www.upc.edu/infopdi
(apartat DiC)

• En relació als Complements
de Gestió
amb
info.trams@upc.edu

• En relació als càrrecs
amb
puc.personal@upc.edu

