Benvolguts/des,
Ens ha arribat aquest email sobre el programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC, que us
han enviat directament del servei de personal de la UPC.
Des del Departament us animen a que us presenteu.
En data 17 de maig de 2017 s’iniciarà el termini per presentar la sol·licitud, i la resta de documentació, per
poder participar en aquest procés d’avaluació.
Salutacions, cordials,
L'equip directiu del Departament

Benvolguda professora,
Benvolgut professor,
En l’actualitat estem preparant l’inici de la convocatòria 2016/2017 del programa de carrera horitzontal del
professorat associat de la UPC. En data 17 de maig de 2017 s’iniciarà el termini per presentar la sol·licitud, i la
resta de documentació, per poder participar en aquest procés d’avaluació.
El professorat associat a temps parcial de tipus 2 que vulgui accedir al tipus retributiu 3 haurà de complir amb
els següents requisits mínims per poder optar a l’avaluació:

1. Acreditar una antiguitat mínima de 5 anys a la UPC en el nivell de professorat associat a temps parcial
de tipus 2 a data 30 de març de 2017, independentment de si la vinculació ha estat contínua o no. Es
tindran en compte tant les vinculacions com associat laboral com les d’associat administratiu a temps
parcial.

a. Per a consultar les vinculacions a la UPC s’ha d’adreçar
a: https://portal.personal.upc.edu/RPPDI/vinculacionsUPC
b. Per a qualsevol aclariment o esmena al respecte posem a la vostra disposició, com a contacte preferent,
el Gestor de Serveis: PUC - Personal (Punt únic de contacte).

2. En cas de no ser doctor o doctora, caldrà acreditar una antiguitat mínima de 15 anys com a professorat
associat a temps parcial a la UPC a data 30 de març de 2017, independentment de si les vinculacions
han estat contínues o no. Es tindran en compte tant les vinculacions com associat laboral com les
d’associat administratiu a temps parcial.

a. Per a consultar les vinculacions a la UPC s’ha d’adreçar
a: https://portal.personal.upc.edu/RPPDI/vinculacionsUPC
b. Per a consultar la vostra titulació acadèmica s’ha d’adreçar
a: https://portal.personal.upc.edu/RPPDI/titulacions
c. Per a qualsevol aclariment o esmena al respecte posem a la vostra disposició, com a contacte preferent,
el Gestor de Serveis: PUC - Personal (Punt únic de contacte).

3. Disposar d’una nota no inferior a 3,50, en mitjana de la pregunta que reculli la valoració global sobre
l’actuació del professorat de les 5 darreres avaluacions realitzades a cada professora o professor, de
les enquestes de l’estudiantat, amb independència de les categories que han exercit durant les 5

darreres avaluacions. En un any acadèmic hi poden haver fins a un màxim de dues avaluacions (una
per quadrimestre).

a.

Per a consultar les enquestes del professorat s’ha d’adreçar a Infopdi: www.upc.edu/infopdi

b. Per a qualsevol aclariment o esmena respecte les darreres enquestes (1r. quadrimestre curs 2016-2017) es
pot adreçar a: www.upc.edu/e-enquestes
Per a qualsevol aclariment o esmena respecte les enquestes anteriors es pot adreçar
a: info.enquestes@upc.edu

4. Haver complert un mínim del 85% de la CLE, en mitjana de tota la seva vinculació prèvia com a
professorat associat a temps parcial. Es tindran en compte tant les vinculacions com associat laboral
com les d’associat administratiu a temps parcial.

a. Per a consultar les dades sobre l’anàlisi de l’activitat docent (AAD) es pot adreçar a
Infopdi: www.upc.edu/infopdi

b. Per a qualsevol aclariment o esmena respecte les dades de l’AAD es pot adreçar a: info.pdi@upc.edu

És molt important que abans de l’inici del procés consulteu directament a la font d’informació les dades
que es tindran en compte en aquest procés d’avaluació.
El termini per comprovar aquesta informació, i si és el cas, modificar-la, finalitzarà el proper 28 d’abril de 2017.

L'aplicació a través de la qual gestionarem aquest procés d'avaluació, incorporarà el Currículum Vitae i el
document resum de les 5 aportacions més rellevants, facilitades a l'edició precedent (en cas d'haver-hi
participat), tot facilitant la seva edició i/o validació.
Per a qualsevol aclariment o dubte que pugueu tenir, us podeu adreçar al Gabinet de Planificació, Avaluació i
Qualitat (GPAQ) a l’adreça electrònica info.trams@upc.edu indicant en el subject: Avaluació associats a temps
parcial (convocatòria 2016/2017).
Cordialment,

Miquel Soriano Ibáñez
Vicerector de Personal Docent i Investigador

