Bases dels premis del Consell Social de la UPF a la Qualitat en la Docència
Convocatòria 2019
Objecte
Els premis a la qualitat en la docència universitària, atorgats pel Consell Social de la UPF amb
periodicitat anual, tenen la finalitat d’incentivar l’excel·lència en la funció docent, amb el
reconeixement d’activitats rellevants o actuacions de millora, de mètodes nous amb resultats de
qualitat contrastats i d’innovacions determinants per a la qualitat docent.
A més, valoren l’aplicabilitat de les actuacions a altres matèries o estudis, la promoció de la
coordinació entre assignatures, la introducció de continguts transversals i noves tecnologies, la
qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat de les noves tècniques o mètodes, l’impacte en la millora
institucional i la possible repercussió social.

Destinataris
Aquests premis s’adrecen a tot el personal docent i investigador que imparteix docència en els
graus i els màsters de la UPF.

Modalitats. Finalitat i dotació
1) Premi a la trajectòria docent
Reconeixement a una activitat docent individual rellevant i continuada a la UPF.
Dotació: 6.000 euros.
2) Premi a la iniciativa docent
Reconeixement a projectes o iniciatives que contribueixin a la millora de la qualitat docent.
Dotació: 3.000 euros.
3) Premi a l’activitat docent dins d’un grau
Reconeixement a una activitat docent rellevant dins d’un grau.
Dotació: 1.000 euros per titulació.
4) Premi a l’activitat docent dins d’un màster
Reconeixement a una activitat docent rellevant dins d’un màster.
Dotació: 1.000 euros per àmbit. (*)
Cada candidatura pot optar a una única modalitat.
La dotació es farà efectiva a les persones premiades, repartida en parts iguals en les candidatures
col·lectives, llevat que, en el document de la candidatura, s’hagi proposat un repartiment distint.

(*)

ciències de la salut i de la vida; ciències econòmiques i empresarials; ciències polítiques i socials; comunicació;
dret; humanitats i història; tecnologies de la informació i les comunicacions; traducció i ciències del llenguatge i
interdisciplinar.
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Jurat: composició i veredicte
El Jurat, nomenat pel Consell Social de la UPF, estarà format per les persones següents:
—El president o presidenta del Consell Social, que presidirà el Jurat
—El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència
—El director o directora del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK)
—Dos professors guanyadors d’aquests premis en les dues edicions anteriors
—Un representant dels estudiants i un dels antics alumnes.
El secretari o secretària del Consell Social actuarà com a secretari del Jurat.
El Jurat podrà sol·licitar la informació o l’assessorament que consideri adient a les unitats
acadèmiques i administratives de la Universitat i podrà declarar desert algun dels premis.
Els premis es resoldran durant el mes de setembre, es donaran a conèixer en l’acte d’inauguració
del curs acadèmic de la UPF i se’n farà publicitat als mitjans de comunicació institucionals.

Candidatures: presentació i aspectes a destacar
En la modalitat de la trajectòria docent, cal fer constar l’encaix general de la candidatura amb
l’objecte del premi i la finalitat d’aquesta modalitat, així com els aspectes següents:
—l’activitat docent desenvolupada a la UPF, amb una experiència mínima de cinc anys;
—la creació d’escola o de model docent;
—les experiències d’innovació docent de qualitat, i
—l’activitat i l’experiència docent en altres institucions universitàries.
Les candidatures, que han de ser individuals, es poden presentar a la Secretaria del Consell Social
de la UPF fins al 21 de juny del 2019.
S’ha d’emplenar la plantilla d’aquesta modalitat, disponible a la web del Consell Social
(https://www.upf.edu/web/consell-social/premis/pqd), i enviar-la en un únic arxiu i en format PDF
a l’adreça premis.consellsocial@upf.edu.
Per a aquest premi, es proposarà una única candidatura guanyadora.
En la modalitat de la iniciativa docent, cal fer constar l’encaix general de la iniciativa o de
l’actuació amb l’objecte del premi i la finalitat d’aquesta modalitat, així com els aspectes següents:
—l’interès especial de l’actuació, més enllà de l’activitat docent ordinària;
—la realització o l’inici de l’activitat en els tres darrers cursos, com a màxim;
—l’alineació amb els objectius de la UPF en innovació i millora de la qualitat docent, i
—l’impacte global i aplicable al conjunt de la docència de la Universitat.
Les candidatures, individuals o col·lectives, es poden presentar a la Secretaria del Consell Social
de la UPF fins al 21 de juny del 2019.
S’ha d’emplenar la plantilla d’aquesta modalitat, disponible a la web del Consell Social
(https://www.upf.edu/web/consell-social/premis/pqd), i enviar-la en un únic arxiu i en format PDF
a l’adreça premis.consellsocial@upf.edu.
La proposta guanyadora d’aquesta modalitat es presentarà com a candidata de la UPF a la
convocatòria de la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària de la
Generalitat de Catalunya.
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En la modalitat de l’activitat docent dins d’un grau, cal fer constar l’encaix general de la
candidatura amb l’objecte del premi i amb la finalitat d’aquesta modalitat, així com els aspectes
següents:
—el grau en què els mèrits exposats han contribuït a la millora de la qualitat de la docència;
—la participació en projectes d’innovació docent de convocatòries internes i externes;
—la implicació en la coordinació o la gestió de les assignatures dels estudis, i
—l’activitat docent en els tres darrers cursos, com a màxim.
Les candidatures, individuals o col·lectives, es poden presentar a la Secretaria del Consell Social
de la UPF fins al 21 de juny del 2019.
S’ha d’emplenar la plantilla d’aquesta modalitat, disponible a la web del Consell Social
(https://www.upf.edu/web/consell-social/premis/pqd) i enviar-la en un únic arxiu i en format PDF
a l’adreça premis.consellsocial@upf.edu.
En la modalitat de l’activitat docent dins d’un màster, cal fer constar l’encaix de la candidatura
amb l’objecte del premi i amb la finalitat d’aquesta modalitat, així com els aspectes següents:
—el grau en què els mèrits exposats han contribuït a la millora de la qualitat de la docència;
—la participació en projectes d’innovació docent en convocatòries internes i externes;
—la implicació en la coordinació o la gestió de les assignatures dels estudis i,
—l’activitat docent en els tres darrers cursos, com a màxim.
Les candidatures, individuals o col·lectives, es poden presentar a la Secretaria del Consell Social
de la UPF fins al 21 de juny del 2019.
S’ha d’emplenar la plantilla d’aquesta modalitat, disponible a la web del Consell Social
(https://www.upf.edu/web/consell-social/premis/pqd) i enviar-la en un únic arxiu i en format PDF
a l’adreça premis.consellsocial@upf.edu.

Data de publicació de les bases: 21 de maig del 2019
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