P4.3 Captar i seleccionar el PDI permanent (tenure track)

1. Nom del procés i codi: Captar i seleccionar el PDI permanent (tenure track) P4.3
2. Objectiu i abast
Seleccionar el personal docent i investigador amb els coneixements idonis per desenvolupar les funcions de
docència i recerca, amb un període de prova de 5-7 anys previ a la vinculació permanent.
3. Propietari / Responsable de gestió: Vicegerent de l’Àrea de Recursos Humans i Organització / Cap del
Servei del PDI
4. Tipus de procés (Estratègic, Clau o Suport) Suport
5. Descripció
La Universitat Pompeu Fabra ha adoptat el sistema de tenure-track per captar i retenir talent. El contracte
de professor tenure-track implica iniciar una carrera professional acadèmica per arribar a una contractació
permanent. Assegura al professor la possibilitat de presentar-se a una plaça permanent si l’any anterior a la
finalització del seu contracte compleix uns criteris d’avaluació definits prèviament, però no garanteix la
seva permanència a la universitat. En aquest model de carrera acadèmica, l'estabilització només és possible
com a finalització amb èxit d’un període de tenure-track.
El procés és el següent:
1. Convocatòria d'una plaça tenure-track. La publicació es farà com a mínim a la web del
departament, a la de la universitat i difusió internacional a través de les web especialitzades
www.euraxess.ec.europa.eu, www.academicpositions.eu i específiques de l'àmbit del contracte,
amb la informació rellevant del perfil.
2. Procés de selecció. Es realitzarà per una Comissió de Selecció formada per cinc membres, dos dels
quals seran proposats pel departament. Han de ser experts en l’àmbit del perfil de la plaça, amb
presència d’investigadors externs a la UPF (idealment incloent-hi algun membre de fora del país).
En el cas que el departament/UCA en qüestió tingui una Comissió d’Assessorament Externa
(Scientific Advisory Board), alguns dels membres relacionats amb l’àmbit de la plaça formaran part
de la Comissió de Selecció.
a. Primera fase (no presencial): la Comissió de Selecció establirà una llista reduïda dels millors
candidats que s’hi han presentat a partir de la valoració de la qualitat dels mèrits, de les
cartes de recomanació i altres elements importants per a l’avaluació.
b. Segona fase (presencial): es convidarà als candidats que hagin superat la primera fase a
donar una conferència i fer entrevistes. La Comissió de Selecció haurà de decidir el millor
candidat en funció dels criteris de selecció establerts des del departament i anunciats a la
convocatòria.
3. Proposta al candidat seleccionat. El departament acordarà amb el candidat el termes de la seva
incorporació a la UPF.
4. Firma del contracte. El candidat s'incorporarà a la UPF amb la categoria de "professor tenuretrack". En el contracte, hi constarà: durada (entre cinc i set anys), retribució i criteris per a
l'avaluació del penúltim any de contracte.
5. Finalització del període de tenure-track. El penúltim any de contracte, la Comissió de Selecció
inicial o una altra que el departament hagi fixat avaluarà aquest període. Si la valoració és positiva,
la UPF iniciarà el procediment perquè el candidat seleccionat pugui accedir a una plaça d'agregat.
Si és negativa, el contracte finalitzarà a la data prevista.
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Més informació al web institucional https://www.upf.edu/web/personal/carrera-academica i també
https://www.upf.edu/web/personal/ofertes-pdi
6. Participació dels grups d’interès en la presa de decisions (taula grups d’interès i participació)
PDI

●
●
●

Societat

A través de la participació a la Comissió de Professorat del Departament pot fer aportacions i
fer sentir la seva veu.
Pot formar part de la Comissió de Professorat de la UPF i fer-hi aportacions i fer sentir la seva
veu.
Pot formar part de la Comissió de Selecció, on pot fer aportacions i fer sentir la seva veu.

Poden ser candidats i poden al·legar el que considerin durant el procés

7. Calendari del procés
Cada convocatòria es publica a la web del Departament/ UCA i es pot consultar a l’enllaç següent:
https://www.upf.edu/web/personal/processos-selectius-del-personal-de-suport-a-la-recerca
8. Aplicacions/Sistemes d’informació




Intranet del PDI.
El 2020 està previst tenir una aplicació per a la gestió d’aquest procés de selecció.
Hominis (una vegada la persona està seleccionada).

9. Indicadors
Codi SGIQ

Nom

Responsable de la gestió de
l’indicador

Ubicació

I4.3.1

Percentatge de professors tenure
track que han passat a permanent

Cap del Servei del PDI

Veure catàleg d’indicadors

I4.3.2

Percentatge de candidats
seleccionats sense vinculació prèvia a Cap del Servei del PDI
la UPF

Veure catàleg d’indicadors

I4.1.2

Percentatge PDI permanent

Veure catàleg d’indicadors

Cap del Servei del PDI

Explicació I4.3.1 La regulació del sistema tenure-track per a la captació i retenció de talent va ser aprovada per Consell de
Govern de la UPF el 6 de juliol del 2016. Atès que els contractes són d’entre 5 i 7 anys i els primers contractes es van fer el
2017, encara no ha passat el temps suficient per a què algun dels professors tenure track hagin passat a una plaça de
permanent.
Explicació I4.3.2 Aquest indicador es proposa en el marc del pla de millores i es podrà incorporar la informació quan
s’implementi l’aplicació informàtica de gestió de les convocatòries de places Tenure Track, prevista pel 2020-2021.
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10. Documentació (taula amb Codi, nom, tipus(entrada/sortida), responsable, ubicació i publicació)
Codi
SGIQ

Codi al
diagrama

D4.3.1

A

Llistat necessitats PDI

Sortida

Arxiu del Servei de PDI

D4.3.2

B

Proposta de procés de selecció

Sortida

Intranet del PDI:
https://www.upf.edu/intern/coprofesso
rat/

D4.3.3

C

Acta i Acords Comissió Professorat UPF

Sortida

Intranet del PDI:
https://www.upf.edu/intern/coprofesso
rat/

Sortida

Intranet del PDI:
https://www.upf.edu/web/personal/pro
cessos-selectius-del-personal-de-suporta-la-recerca

D4.3.4

D

Nom

Publicació oferta de treball

Tipus
(Entrada/sortida)

Ubicació

D4.3.5

E

Documentació sol·licitada al candidat

Sortida

Intranet del PDI:
https://www.upf.edu/web/personal/pro
cessos-selectius-del-personal-de-suporta-la-recerca

D4.3.6

F

Acta Comissió de Selecció

Sortida

Expedient del procediment

D4.3.7

G

Proposta de contractació

Sortida

Intranet del PDI:
https://www.upf.edu/intern/coprofesso
rat/

D4.3.8

H

Acords Comissió Professorat UPF

Sortida

Intranet del PDI:
https://www.upf.edu/intranet/internuniversitat/comissio-professorat-acords

D4.3.9

I

Contracte de vinculació UPF signat

Sortida

Expedient de personal

D4.3.10

J

Avaluació Tenure Track

Sortida

Document previst, però no es disposa
del mateix en aquests moments.

11. Vinculació amb altres processos
●
●
●
●

●

P2.1 Programar i verificar un nou títol de grau, màster i doctorat atès que la programació de nous
títols requerirà disposar de nou professorat.
P2.5 Gestionar l’extinció o desprogramació d’un títol de grau, màster o doctorat. Perquè l’extinció
d’un títol pot tenir impacte sobre les previsions de captació de nou personal.
P4.1 Establir la política del PDI. De l’establiment de les polítiques del PDI se’n deriven actuacions cap a
la captació i selecció del PDI permanent, com és el cas del professorat tenure track.
P4.4 Captar i seleccionar el PDI temporal (lectors i associats), atès que si les necessitats en matèria de
nous efectius de personal docent i investigador no es resolen per la via de la captació de caràcter
permanent, cal seguidament cridar el procés de captació de PDI temporal.
P4.8 Programar i avaluar la formació del PDI, atès que el nou professorat haurà de ser format, bé sigui
mitjançant el programa de formació inicial en docència universitària (que té per objectiu proporcionar
formació bàsica en docència al professorat de la Universitat) o qualsevol altre curs, taller i seminari per
a l'actualització, la millora i la innovació en docència.

P4.3 Captar i seleccionar el PDI permanent (tenure track)

També amb els processos de centre relatius a l’assignació del professorat a les assignatures i Gestionar la
nova incorporació dels professors.
12. Normativa
●

1r conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC
núm. 4821, de 14 de febrer de 2007).

●

Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

●

Regulació del sistema tenure-track per a la captació i retenció de talent (Acord del Consell de Govern
de 6 de juliol del 2016)

●

Normatives de professorat de la UPF

13. Revisions
Versió

Data

Descripció

1

25/09/2014

Versió inicial

2

03/08/2017

Redefinició de la fitxa perquè s’inicia l’elaboració del SGIQ
centres

3

13/11/2019

Aplicació de la nova versió de la fitxa
Simplificació de la diagramació posant el focus en la presa de
decisions

4

13/05/2020

S’ha simplificat el diagrama i s’han revisat la documentació i els
indicadors del procés atenent als requeriments fets pel CAESGIQ en l’Informe d’avaluació preliminar.
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14. Diagrama de flux
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