
PROCEDIMENT PER A APLICAR I DESENVOLUPAR EL MARC DE RECONEIXEMENT INTEGRAL DE 
LA DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Es farà una primera aplicació d’aquest marc en l’any 2017 amb el document “Criteris de 
reconeixement integral de la dedicació del professorat de la Universitat de València” (CRID) 
aprovat pel Consell de Govern al mes de març de 2017. Aquesta aplicació tindrà com a objectius 
revisar la validesa dels paràmetres de l’esmentat document, a partir d’una anàlisi que determine 
la possible existència de desajustos o desequilibris entre les diverses dedicacions del 
professorat, en funció de factors com ara àrees de coneixement, categories, antiguitat, edat, 
gènere, etc 

L’aplicació inicial del marc de reconeixement integral de la dedicació del professorat es farà amb 
les dades disponibles del conjunt del professorat per al curs 2016-2017, tant de docència com 
d’investigació i gestió. Els resultats d’aquesta aplicació inicial no tindran en cap cas una anàlisi 
individualitzada, sinó agregada amb els factors abans esmentats. No es requerirà inicialment 
informació addicional que haja d’aportar el professorat de forma personal, sinó aquella 
disponible en les bases de dades de la Universitat de València.  

Es crearà una comissió de seguiment de l’aplicació del marc de reconeixement integral de la 
dedicació del professorat de la Universitat de València, presidida pel vicerector o la vicerectora 
competent matèria de Professorat, de la qual formaran part cinc membres de la Comissió 
de Professorat, elegits per la mateixa, un per cada branca de titulacions, el president i la 
presidenta de la Junta de PDI i  el president i la presidenta del Comitè d’Empresa. Comptarà 
amb el recolzament tècnic del Servei de Recursos Humans (PDI). La comissió de seguiment 
tindrà com a funcions realitzar l’anàlisi esmentada de les dades recollides amb l’aplicació 
inicial del marc i, a partir d’ella, proposar canvis en el document CRID així com 
l’elaboració de ferramentes per recollir informació addicional del professorat que es puga 
determinar com a necessària. Es procurarà aconseguir el màxim consens intern en la comissió 
de seguiment de cara a l’elaboració de les seues propostes. 

Les anàlisis i propostes de la comissió de seguiment seran informades per la Comissió 
de Professorat per tal de revisar el document de “Criteris de reconeixement integral de la 
dedicació del professorat de la Universitat de València” i assegurar la seua idoneïtat per a 
complir els objectius bàsics expressats en el mateix. Aquesta revisió serà sotmesa a 
aprovació del Consell de Govern, prèvia negociació sindical. 

PROPOSTA PRESENTADA A LA COMISSIÓ DE PROFESSORAT DE 22/3/17 


