PRESENTACIÓ I OBJECTIU

L’avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials

AQU Catalunya presenta la XII edició dels Tallers de reflexió i debat amb les

Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010

universitats catalanes, tot plantejant un tema d’especial sensibilitat per a la
comunitat científica i acadèmica de Catalunya com és l’avaluació de la recerca del
professorat universitari en els àmbits d’Humanitats i Ciències Socials.

Dijous, 28 de gener de 2010
09.30 h Recollida de les credencials i de la documentació

Tradicionalment, tot i els esforços per objectivar els criteris d’avaluació, aquests
àmbits no han gaudit de l’ampli consens que hauria de regir l’avaluació de les

10.00 h Benvinguda i presentació del taller

disciplines que engloben. Aquest és un problema global que va més enllà del
sistema universitari català. Alguns dels motius que ho expliquen són el fet que

10.30 h Ponència inaugural: L’avaluació del coneixement humanístic i

social

aquests àmbits no disposen d’indicadors d’impacte tan acceptats internacionalment
com en altres àmbits científics. També, el difícil encaix entre un enfocament
internacional i una projecció en l’entorn més proper. Finalment, cal dir que la

11.30 h Pausa

constatació d’un grau d’insatisfacció superior en l’avaluació d’aquests àmbits
respecte d’altres hauria de ser per si mateixa un motiu de reflexió.

BLOC A: REFERENTS INTERNACIONALS

L’objectiu d’aquest taller és precisament reflexionar sobre l’avaluació de la
recerca en aquests àmbits per tal d’identificar referents comuns i promoure un
major consens sobre els criteris d’avaluació, tot respectant els nivells de qualitat

12.00 h Proposta del Grup Coïmbra sobre l’avaluació de les Ciències

Socials

de les universitats europees. Per això, els principals protagonistes d’aquest taller
han de ser els usuaris, les persones que s’han sotmès o s’han de sotmetre a les
avaluacions de la recerca i que no han tingut contacte amb el món de l’avaluació de
la qualitat, totes aquelles persones interessades en reflexionar en el tema, i les que
han participat en els processos d’avaluació.
El taller s’estructura en tres blocs. El primer presenta referents internacionals que

BLOC B: REFLEXIÓ SOBRE ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA
RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
13.00 h Treballs en grups de discussió1

facilitarà un mateix punt de partida a tots els assistents. El segon bloc està dedicat
íntegrament a la reflexió i debat de l’estat de la qüestió per subàmbits. Finalment, en
el tercer bloc es posarà en comú les conclusions a les quals s’han arribat i es
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debatran de manera global els criteris que s’han de tenir en compte en els àmbits
d’Humanitats i de Ciències Socials.
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Els fruits d’aquest taller es recolliran per tal d’enriquir els criteris d’avaluació
existents.

PARTICIPANTS
Els perfils dels participants haurien de representar la diversitat de sensibilitats com
són: professorat en situació d’acreditació, professorat amb experiència en processos

14.00 h Dinar
15.30 h Continuació dels treballs per grups de discussió
18.30 h Fi de la primera jornada

d’avaluació, professorat amb visió crítica del sistema d’avaluació, professorat que
compti amb reconeixement científic, càrrecs acadèmics de les universitats
catalanes, membres de les comissions d’avaluació de professorat, i personal
d’agències d’avaluació.

1

Aquests grups poden ser modificats en funció del nombre i perfil dels inscrits al taller.

Divendres, 29 de gener de 2010
BLOC C: CONCLUSIONS
09.00 h Resultat de l’estudi d’AQU Catalunya sobre el perfil de mèrits

per a l’acreditació de professorat lector i agregat
09.30 h Procés d’avaluació i resultats de la Convocatòria d'ajuts per

donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
(AGAUR 2009)
10.00 h Pausa
10.30 h Presentació de les conclusions dels treballs en grup
12.00 h Debat i conclusions finals
13.45 h Cloenda
Llengua
Lloc
Inscripció
Programa
Contribucions

La llengua del taller és el català, excepte en aquelles ponències de
persones de fora d’aquest àmbit lingüístic que seran en anglès o en
castellà.
Universitat de Barcelona
Per tal de comptar amb la major participació possible, s’ha previst unes
250 places. El període d’inscripció s’obrirà a partir del 2 d’octubre de
2009 a través del web d’AQU Catalunya, fins cobrir les places disponibles.
El mes d’octubre de 2009 es distribuirà una nova versió del programa del
taller.
Les persones que s’inscriguin poden fer-nos arribar les seves reflexions i
opinions amb l’objectiu d’incloure-les com a documentació addicional del
taller. Tota la documentació es posarà a disposició pública a través del
web d’AQU Catalunya. Els requisits per a presentar les contribucions són:




Informació

Tota la informació la podeu trobar a:



Contacte

Estar inscrit en el taller.
Signar la contribució (nom i cognoms, departament i universitat) i que
aquesta no excedeixi els dos folis.
I que el tema de la contribució estigui relacionat amb l’objecte del
taller.

el web d’AQU Catalunya: http://www.aqu.cat/
elButlletí d’AQU Catalunya, publicació gratuïta bimensual en suport
digital: http://www.aqu.cat/butlleti/Subscriute.aspx?culture=ca-ES

AQU Catalunya. Telèfon: 932 688 950. Adreça electrònica:
infor@aqucatalunya.org
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