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 Informe de docència i recerca PROFESSOR LECTOR I 
COL∙LABORADOR

 Acreditacions de recerca (AGREGAT) i de recerca avançada  
(CATEDRÀTIC CONTRACTAT)

 L’avaluació dels mèrits investigadors (sexennis)
 L’avaluació dels mèrits docents i de gestió del professorat
 Certificació dels manuals d’avaluació de l’activitat docent. 
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Avaluació del professorat i recerca
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Trajectòria professional del professorat
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 Garantir un nivell mínim per a cada figura.

 No l’excelꞏlència ni un contracte de treball

 Avaluació individual

 Avaluació no presencial

 Àmbit català
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Característiques de l’acreditació (1)



 Comissions  experts en agrupacions d’àrees de coneixement

 Decisió binària

 2 convocatòries anuals

 Avaluació no integral (Docència/Recerca)
 Competència científica 
 Competència pràctica/personal/social

 Avaluació secundària

 Cost/benefici

 Discrecional:
 Indeterminació dels criteris
 Pròpia naturalesa de l’avaluació
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Característiques de l’acreditació (2)



 Objectiu: 
 Aprofitar les dades del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) 

pels processos d’avaluació (sexennis)
 Facilitar la càrrega de dades des del PRC als formularis d’AQU 

(símil de l’esborrany d’Hisenda)
 Facilitar la validació del JIF dels articles WoS
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Col∙laboració AQU‐CSUC/PRC 2017
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Resultats: 2003‐2017



Definició: Document que recull el model d’avaluació docent d’una institució.

Objectius:

1. Crea un marc de referència per a la millora continua docent del conjunt
de professors

2. Facilita la consecució dels objectius institucionals

3. Incideix en els nivells d’aprenentatge dels estudiants

Usos del Manual:

2003: Complement autonòmic (Universitats públiques)

2005: desenvolupament professional, incentius, promoció i accés

2007:ENQA: Standards and Guidelines QA of teaching staff

2009: Programa DOCENTIA, universitats privades de Catalunya
8

Manuals d’avaluació docent
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Resultats (darrer quinquenni)

Discrimina el model?
Causes baixa participació (cost/benefici, aversió al risc)
Usos quinquenni docent (prestigi)



 Per als investigadors:
 Internacionalització i impacte de la recerca
 Referents consensuats: revistes, editorials 
 Responsabilitat dels investigadors sènior respecte júnior
 Informes valoratius

 Per a les agències:
 Qui ha d’assumir l’avaluació? Les agències o la pròpia universitat?
 Avaluació integral vs. avaluació atomitzada
 Referents consensuats: revistes, editorials 
 Reconeixement mutu entre agències: coordinació.
 Models de CV: ORCID

 Per al sistema universitari català:
 Via Contractual; Pla Serra-Hunter
 Accés obert a la informació científica 
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Reptes de futur
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Moltes gràcies!
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