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El PDA, una eina d’avaluació de la recerca a la UB

Dedicació a TC= 1650 h  -> 37’5 h/setm durant 44 setm/any

S’inclou docència / recerca / transferència i innovació / gestió

(840 docents//810 recerca)

Normatives de la UB; com arribar-hi?

Espai personal -> Gestió -> Normativa -> Normativa bàsica de la UB -> Personal acadèmic -> Normativa comuna i altres

Pla de Dedicació Acadèmica del professorat de la Universitat de Barcelona (PDA)
Aprovat pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012

Directrius per a l'Organització Acadèmicodocent de la Universitat de Barcelona
Aprovat pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012

Criteris d'Asignació de dedicació per activitats científiques en el PDA del professorat de la UB 
Aprovat pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012

Reconeixement de dedicació del professorat per l'exercici de càrrecs i tasques de gestió acadèmica
Aprovat pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012 i modificat en data 19 de juliol de 2012







Llindars dÕOUTPUTÊ
Ê Ci ncies Experimentals i

de la Salut
Ci ncies Socials i

Humanitats
Global

Qualificaci— A > 121 > 60 > 90

Qualificaci— B ²  121 i > 70 ²  60 i > 30 ²  90 i > 44

Qualificaci— C ²  70 i > 28 ²  30 i > 12 ²  44 i > 17

Qualificaci— D ²  28 ²  12 ²  17

Caldria que, a partir d’aquestes dades, es millorés 
la valoració de la producció científica en el PDA de 

les CCSS i les Humanitats
(intervenció i propostes del Dr. Parcerisa)



Llindars 2010-2013 

Experimentals / Salut  Humanitats / Socials Global
Quartil/Llindar INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT

Percentil 75% 36 182 23 80 25 100
Percentil 50% 18 96 15 40 18 50
Percentil 25% 11 40 8 18 11 25

2008       2009       2010        2011         2012       2013  
% de PDI implicat en recerca competitiva i transferència sobre total PDI ETC 47,0%    54,4%    60,5%     69,4%      71,7%    68,9%    



Combinació de quartil             Hores PDA assignades
input-output 
A-A 1.230   (reducció de 9/12 cr.)
A-B; B-A 1.020   (reducció de 6 cr.)
A-C; B-B; C-A 810
B-C; C-B; D-A 700
A-D; B-D; C-C; D-B 500
C-D; D-C 400   (increment docent?)
D-D 100   (increment docent?)
Sense dades (D-D*) 0   (increment docent?)

Incidència del “decret Rajoy” (16-24-32) a la UB?

PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ D’HORES

1. Es determina el col· lectiu del PDI que ha de considerar el PDA.

2. S’obtenen les distribucions ordenades dels resultats de l’aplicació dels barems d’input i d’output dels darrers quatre anys de cadascun dels membres del PDI considerats, 
exclusivament a partir de la informació disponible en l’aplicació GREC.

3. Es calculen els valors dels quartils/llindars de referència de les distribucions d’input i d’output dels tres grups:
3.1 Per al global
3.2 Per als investigadors de Ciències Experimentals i de la Salut
3.3 Per als investigadors de Ciències Socials i Humanitats

4. Els valors llindars dels quartils definits, per a cadascun dels àmbits, s’aproven per la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern.

5. Es classifiquen els investigadors en el quartil corresponent, separadament per input i per output. Cada investigador obté una qualificació (A, B, C o D) per input i una 
qualificació (A, B, C o D) per output.

6. S’assigna un valor d’hores teòriques (PDA-Recerca) per a cada combinació de qualificacions obtingudes, segons la taula següent:



Percentatge de professorat C-D / D-C / DD a CCHHSS = 23’16% (306 persones)

Si hi sumem els que no tenen dades entrades al GREC = 30’43% (402 persones)

Majoria de professorat d’edat superior als 55 anys

Caldria meditar en quines propostes poden posar-se en marxa respecte d’aquest professorat

a) d’estímul a la recerca, a la millora
b) d’increment de la dedicació docent

Distribució del professorat de CCHHSS per qualificacions PDA


