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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
IUE/1254/2008, de 18 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la certiicació del 
Manual d’avaluació docent de la Universitat Pompeu Fabra.

Atès que, en data 16 d’abril de 2008, la Comissió Especíica per a la Valoració 
dels Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va acordar la 
certiicació del Manual d’avaluació docent de la Universitat Pompeu Fabra d’acord 
amb les instruccions establertes en la Resolució IUE/2037/2007, de 25 de juny,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 2, de 16 d’abril de 2008, 
de la Comissió Especíica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals de 
la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, pel qual se certiica el Manual d’avaluació docent de la 
Universitat Pompeu Fabra atès que ha complert les instruccions establertes en la 
Resolució IUE/2037/2007, de 25 de juny.

Barcelona, 18 d’abril de 2008

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD
número 2, de 16 d’abril de 2008, de la Comissió Especíica per a la Valoració dels 
Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, pel qual se certiica el 
Manual d’avaluació docent de la Universitat Pompeu Fabra ja que ha complert les 
instruccions establertes en la Resolució IUE/2037/2007, de 25 de juny.

La Resolució IUE/2037/2007, de 25 de juny, dóna publicitat a les instruccions 
per a la certiicació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques 
catalanes i estableix que la certiicació d’aquests manuals correspon a la Comissió 
Especíica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals.

El dia 13 de desembre de 2007 la Comissió Especíica per a la Valoració dels 
Mèrits i Activitats Individuals va avaluar els dissenys del model d’avaluació docent 
presentats per les universitats i, d’acord amb les instruccions establertes per la Co-
missió, va acordar certiicar els manuals d’avaluació docent de les universitats que 
han complert les instruccions de certiicació esmentades anteriorment.

Així mateix, la Comissió Especíica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats 
Individuals va considerar que el document presentat per la Universitat Pompeu 
Fabra no era avaluable d’acord amb el que establien les instruccions aprovades 
per la Comissió. Per aquest motiu va acordar no emetre la certiicació i establir un 
període màxim de tres mesos, des de la publicació de l’acord al DOGC, per tal que 
aquesta Universitat presentés un disseny de manual que s’adeqüés a les instruccions 
esmentades.

La Universitat Pompeu Fabra va presentar dins del nou termini establert el dis-
seny del model d’avaluació docent d’acord amb les instruccions indicades per la 
Comissió, i el dia 16 d’abril de 2008 la Comissió Especíica per a la Valoració dels 
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Mèrits i Activitats Individuals va considerar que complia les instruccions esmen-
tades per a la seva certiicació.

La certificació d’aquest Manual d’avaluació docent emesa per la Comissió 
Especíica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals és vàlida per a la 
valoració dels mèrits individuals docents del personal docent i investigador funci-
onari i contractat de la Universitat Pompeu Fabra, meritats ins al 31 de desembre 
de 2007, per a l’assignació de les retribucions addicionals.

Posteriorment, AQU Catalunya elaborarà una nova resolució que regularà, en 
una segona fase, el procés d’acreditació que comportarà la incorporació al disseny 
dels manuals de les condicions i, si és el cas, de les recomanacions incloses en els 
respectius informes de certiicació que s’han enviat a les universitats, l’elaboració 
per part de la universitat d’un informe d’autoavaluació i, inalment, l’auditoria d’un 
comitè extern.

En el cas que la revisió resulti favorable comportarà l’acreditació del manual per 
un període de 5 anys. L’acord d’acreditació correspondrà a la Comissió d’Avaluació 
de la Qualitat d’AQU Catalunya, amb la proposta prèvia de la Comissió Especíica 
per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals.

És per això que la Comissió Especíica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats 
Individuals acorda:

Certiicar el Manual d’avaluació docent de la Universitat Pompeu Fabra.

L’acord de certificació d’aquest manual té efectes des del dia 1 de gener de 
2008.

Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant la Comissió permanent d’AQU Catalunya en el termini d’un 
mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord al DOGC.

(08.109.192)
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