P4.4 Captar i seleccionar el PDI temporal (lectors i associats)

1. Nom del procés i codi: Captar i seleccionar el PDI temporal (lectors i associats), P4.4
2. Objectiu i abast
Seleccionar el PDI temporal amb criteris d’igualtat, mèrit, capacitat i transparència
3. Propietari / Responsable de gestió: Vicegerent de l’Àrea de Recursos Humans i Organització / Cap del
Servei de PDI
4. Tipus de procés (Estratègic, Clau o Suport): Suport
5. Descripció
La LOU i la LUC estableixen que el personal acadèmic de les universitats públiques és integrat pel
professorat dels cossos docents universitaris, pel professorat contractat i pels investigadors propis i
vinculats, contractats d'acord amb la normativa vigent.
El professorat associat és contractat en règim de dedicació a temps parcial, amb caràcter temporal i en
règim laboral, entre els especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir llur activitat
professional fora de la universitat, per a desenvolupar tasques docents a la universitat. Disposa de plena
capacitat docent en l'àmbit de la seva competència.
El professorat lector és el professorat ajudant doctor (nomenclatura LOU) i és contractat a temps complet
per la universitat amb l'objecte de desenvolupar tasques docents i de recerca en la fase inicial de la seva
carrera acadèmica.
Els departaments detecten les necessitats de docència i ho traslladen a la Comissió de Professorat del propi
departament, i en cas d’aprovació, s’eleva a la Comissió de Professorat UPF i es convoquen les places
segons la regulació establerta.
Pel que fa a professorat associat es fan dues convocatòries anuals (abril/maig i setembre/octubre) de
concurs de selecció, i en el cas dels professors lectors poden convocar-se en qualsevol moment de l’any.
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 pot fer aportacions i fer sentir la
seva veu.
Pot formar part de la Comissió de Selecció 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
Depèn de cada convocatòria i es publica a https://www.upf.edu/web/personal/ofertes-pdi
La durada aproximada d’un procés selectiu és d’un mínim de tres mesos, comptant des del moment de
publicació de la convocatòria en el DOGC.

P4.4 Captar i seleccionar el PDI temporal (lectors i associats)

8.

9.

Aplicacions/Sistemes d’informació
 Intranet del PDI
 Ulisses
 Hominis
 Tramitador
 El 2020 està previst tenir una aplicació per a la gestió d’aquests processos de selecció.
Indicadors
Codi
SGIQ

Responsable de la gestió
de l’indicador

Nom

Ubicació

I4.4.1

Percentatge de PDI temporal

Cap del Servei del PDI

Veure catàleg d’indicadors

I4.1.5

Grau de satisfacció amb les
perspectives de promoció

Cap de la UPEQ

Veure catàleg d’indicadors

10. Documentació (taula amb Codi, nom, tipus(entrada/sortida), responsable, ubicació i publicació)
Codi
SGIQ

Codi al
diagrama

Nom

Tipus
(Entrada/sortida)

Ubicació

D4.4.1

A

Acta nombre places i
composició comissions selecció

Sortida

Intranet del PDI:
https://www.upf.edu/web/personal/
ofertes-pdi

D4.4.2

B

Proposta de places i condicions

Sortida

Intranet del PDI:
https://www.upf.edu/intern/coprofes
sorat/

D4.4.3

C

Acta Acords Comissió
Professorat UPF

Sortida

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

D4.4.4

D

Resolució i Bases de la
convocatòria de selecció

Sortida

Intranet del PDI:
https://www.upf.edu/web/personal/
ofertes-pdi

D4.4.5

E

Contracte signat

Sortida

Expedient Personal (tramitador o
paper)

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. La desprogramació
dels títols impactarà en les previsions quant a contractació de nou PDI temporal.
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 temporal.
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●

●

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

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

Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats (LOU).
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC).
Estatuts de la UPF
Normatives de professorat de la UPF
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat.
1r conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC
núm. 4821, de 14 de febrer de 2007).

13. Revisions
Versió

Data

Descripció

1

25/09/2014

Versió inicial

2

01/08/2017

Redefinició de la fitxa perquè s’inicia
l’elaboració del SGIQ centres
Aplicació de la nova versió de la fitxa.

3

4

13/11/2019

13/05/2020

Simplificació de la diagramació posant el focus
en la presa de decisions
S’ha simplificat el diagrama i s’han revisat la
documentació i els indicadors del procés
atenent als requeriments fets pel CAE-SGIQ en
l’Informe d’avaluació preliminar.
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14. Diagrama de flux

