Convocatòria

Reunió

Comissió Permanent (sessió extraordinària)

Data reunió

Dimecres 6 d’abril de 2016

Hora

12:00 primera convocatòria (12:30 segona convocatòria)

Lloc

Sala de Juntes

Per disposició del

Degà

ORDRE DEL DIA
1. Elaboració dels informes d’avaluació de la docència als efectes d’assolir el complement
per mèrits de docència del PDI següent: OLIVELLA NADAL, JORGE 01/2011 – 12/2015
2. Aprovació de la resolució de la Convocatòria extraordinària d’ajuts per a la millora
d’equipaments docents i infraestructures de l’FNB 2016.

Consideracions:
Com a novetat d’aquest any les valoracions de les unitats acadèmiques es faran d’acord amb el següent procediment:
Si les unitats valoren FAVORABLEMENT (F) el seu professorat, només hauran d’assenyalar, a través de l’aplicació que gestiona el
procés, la valoració “Favorable”. En aquest cas, no cal emetre cap informe ni aportar cap documentació.
Es pot donar una valoració MOLT FAVORABLE (MF) quan es vulgui senyalar una actuació docent excepcionalment destacada. En
aquest cas caldrà acompanyar la valoració d’un informe en què s’argumenti raonadament els motius específics que condueixen a
aquesta valoració (veure punt 3.1.3 del Manual Avaluació Docent (convocatòria 2015)). No es consideren vàlides justificacions
genèriques que no expliquin les singularitats del cas. Aquest informe haurà d’estar validat per part de l’òrgan de govern col·legiat
que s’estableixi en el reglament de la unitat. El format de l’informe és lliure.
Es pot donar una donar una valoració DESFAVORABLE (D) quan es vulgui senyalar una actuació docent excepcionalment
desfavorable. En aquest cas caldrà acompanyar la valoració d’un informe en què s’argumenti raonadament els motius específics
que condueixen a aquesta valoració (veure punt 3.1.3 del Manual Avaluació Docent (convocatòria 2015)). No es consideren vàlides
justificacions genèriques que no expliquin les singularitats del cas. Aquest informe haurà d’estar validat per part de l’òrgan de
govern col·legiat que s’estableixi en el reglament de la unitat. El format de l’informe és lliure.
En el cas dels centres, si la vinculació ha estat per un període molt breu, o el volum de docència impartida ha estat molt baix,
poden comunicar que no disposen de prou informació per emetre una valoració (valoració N).
Cal emetre les valoracions del professorat assignat a la teva unitat entre el període del 26 de febrer fins al 18 de març de 2016.

Barcelona, 1 d’abril de 2016

Jordi Torralbo Gavilán
Secretari Acadèmic

