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RESOLUCIÓ DE 28 DE JUNY DE 2017, DEL VICERECTOR
D'INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
VALENCIA, PER LA QUE ES CONVOQUEN I PUBLIQUEN LES BASES
DELS PREMIS "EXCELLENTIA EX CATHEDRA" DE BONES
PRÁCTIQUES DE CÁTEDRES INSTITUCIONALES I D'EMPRESA.
Les catedres institucionals i d'empresa es configuren en el sistema universitari
espanyol com a instruments de coHaboració entre les universitats amb empreses i
institucions externes, tant públiques com privades, que permeten aconseguir una
coHaboració academica estable i d'ampli espectre, comprenent una o més arees de
coneixement i estenent les seues activitats a tots els ambits d'activitat universitaria:
la docencia, la investigació, la innovació i la transferencia de coneixement i
tecnologia, així com la difusió cultural i de la ciencia.
En la Universitat de Valencia, les catedres institucionals van ser creades en 1993
com a instruments per a canalitzar les col·laboracions de la universitat amb
empreses i institucions externes, tant públiques com privades.
El programa institucional UVCATEDRES persegueix analitzar el present i les
possibilitats futures de progrés academic i científic de !'estrategia de catedres
universitaries en la Universitat de Valencia. El vicerectorat d'Internacionalització i
Cooperació ha posat en marxa un banc d'experiencies i bones practiques de les
activitats exercides per les catedres institucionals i d'empresa "Observatori
_ _ _ _ _EXCELLENTIA EX- CAT-H-EDRJ\_'_'._ g€stionat- pe-r-~ l'Ofi&ina---d-e P0Iítiques per a- - - - l'Excel ·lencia [OPEX] de la Universitat de Valencia.
El vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de Valencia, fent
ús de les atribucions que li confereix la resolució de 16 de gener de 2017, del
Rectorat de la Universitat de Valencia (DOGV del 27 de gener de 2017) perla qual
s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretaria
general, el gerent i altres organs d'aquesta universitat.

RESOL

Primer
Convocar els I Premis "EXCELLENTIA EX CATHEDRA" de la Universitat de Valencia
a les bones practiques en el desenrotllament de les activitats universitaries
realitzades per una catedra institucional o d'empresa.
Segon
D'acord amb els requisits que s'estableixen en les bases d'aquesta convocatoria,
aquests premis són un reconeixement a les bones practiques realitzades per

VNIVE~IT1\T
ID VALENCIA
qualsevol catedra institucional o d'empresa pertanyent a una universitat espanyola
en els ambits següents:
a. Desenvolupament d'activitats academiques.
b. Desenvolupament d'activitats d'investigació i innovació.
c. Desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, academica,
científica i tecnológica.
d. Direcció i gestió deis recursos de les catedres
Tercer
Com a resultat d'aquest reconeixement, les bones practiques seleccionades i
distingides a través d'aquesta convocatoria passaran a formar part d'un reposador
públic de practiques d'excel·lencia de les catedres del sistema universitari espanyol
"Observatori EXCELLENTIA EX CATHEDRA" de la Universitat de Valencia i optaran
a ser seleccionats pera un deis premis previstos en aquesta convocatoria en cada un
deis quatre ambits descrits en l'apartat anterior, que no tenen associats cap
compensació económica.
Quart
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podra interposar
recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endema a la seua
notificació, davant del mateix organ que ha dictat la resolució, o bé directament
recurs contenciós administratiu davant deis organs de la jurisdicció contenciós
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des
de l'endema de la seua publicació.

El vicere or d'Internacionalització i Cooperació.
(Per delegado ·el-rect6r, DOGV 01/27/2017)

ANNEX I
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS EXCELLENTIA EX CATHEDRA DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
1. Què és l’Observatori Excellentia ex Cathedra
El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació, en el context de millora i impuls del
programa de càtedres institucionals i d’empresa de la Universitat de València
(UVCÀTEDRES), ha creat un repositori de bones pràctiques per a aquest tipus d’activitats,
l’Observatori EXCELLENTIA EX CATHEDRA. Aquest instrument està gestionat per
l’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència [OPEX] de la Universitat de València i les seues
característiques són:

1.1. És un banc d’experiències, en què, després d’haver estat degudament
seleccionades i avaluades per un comitè d’experts i expertes, es recullen les bones
pràctiques desenvolupades per qualsevol càtedra institucional i d’empresa (d’ara
endavant, càtedres institucionals) del sistema universitari espanyol, juntament
amb la informació necessària per a fer possible un contacte més pròxim i operatiu.
1.2. Pretén afavorir, d’una banda, la identificació de tendències i de pràctiques
innovadores en el desenvolupament de les activitats de les càtedres institucionals
i, d’altra banda, servir de mitjà per donar-les a conèixer, promoure’n la discussió
i anàlisi i afavorir-ne la difusió i transferència.
1.3. Es configura com un espai de consulta oberta pensat per al personal investigador,
per a les entitats interessades en aquest tipus de col·laboracions amb la
Universitat i el personal tècnic i/o directiu responsable, que vulguen intercanviar
i aplicar, en el seu àmbit, les experiències que altres institucions han desenvolupat
amb èxit.

2. OBJECTE

2.1. Convocar els I Premis EXCELLENTIA EX CATHEDRA de la Universitat de València a
les millors bones pràctiques en el desenvolupament de les activitats desenvolupades per
una càtedra institucional.
2.2. Aquests premis són un reconeixement a les bones pràctiques desenvolupades per
qualsevol càtedra institucional pertanyent a una universitat espanyola que complisquen
els requisits que s’estableixen en les bases d’aquesta convocatòria.
3. DESTINATARIS

Pot concórrer a aquesta convocatòria qualsevol càtedra institucional del sistema
universitari espanyol.

A aquest efecte, s’entén per càtedres institucionals i d’empresa, aquelles estructures
específiques, resultants d’una unió estratègica i duradora, que es formalitzen mitjançant
la signatura d’un conveni entre una universitat espanyola i altres entitats o empreses
dirigides a projectar les activitats universitàries (la docència, la recerca, la innovació i la
transferència de coneixement i tecnologia, així com la difusió cultural i de la ciència) en
àmbits especialitzats de coneixement d’àmplia repercussió social.
1

4. REQUISITS I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
4.1 Requisits de les sol·licituds:

4.1.1 Només s’admeten bones pràctiques que puguen enquadrar-se en un dels àmbits de
l’Observatori EXCELLENTIA EX CATHEDRA.

a) Bones pràctiques en el desenvolupament d’activitats acadèmiques.
b) Bones pràctiques en el desenvolupament d’activitats de recerca i innovació
c) Bones pràctiques en el desenvolupament d’activitats de divulgació i difusió
cultural, acadèmica, científica i tecnològica
d) Bones pràctiques en la direcció i gestió dels recursos de les càtedres per al
desenvolupament de les seues activitats

A aquest efecte, es defineix com a bona pràctica, en qualsevol dels quatre àmbits
enumerats anteriorment, el conjunt de principis, mesures, actuacions i experiències que,
havent reportat avantatges de diferent tipus (acadèmiques, millora de l’ocupació
universitària, econòmiques, socials, de satisfacció, etc.) per a les organitzacions
promotores de la càtedra institucional de forma constatada i provada, es puga plantejar
com a possible referent a seguir per aproximar la millora a altres entitats.

4.1.2 Adequació del conveni de creació de la càtedra sol·licitant al punt 3 d’aquestes bases.
4.1.3 En el cas que la bona pràctica siga seleccionada i reconeguda per aquesta
convocatòria, els sol·licitants han d’estar disposats a ampliar-ne la informació a altres
institucions que ho sol·liciten a través dels mitjans que s’habiliten a aquest efecte.
4.1.4 Igualment, els sol·licitants es comprometen a l’actualització periòdica, si escau, dels
continguts de la bona pràctica.

4.1.5. Les bones pràctiques poden estar aplicant-se en el moment de ser presentades, però
no poden ser un projecte pendent d’execució, sinó que ha d’haver estat planificada,
executada i, si escau, avaluada en alguna ocasió, de tal manera que puguen ser identificats
clarament els seus resultats, per poder afirmar que ha tingut èxit.
4.2 El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de
l’extracte d’aquesta convocatòria en el Tauler Oficial d’Anuncis de la Universitat de
València i es tanca el 31 de maig de 2018.
4.3 2 Les sol·licituds poden ser presentades per les vies següents:
•

En les oficines de registre de la Universitat de València. A aquest efecte, també
poden presentar-se en qualsevol dels registres previstos en l’article 38 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Han de dirigir-se a:

Vicerector d’Internacionalització i Cooperació
Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència [OPEX]
Edifici Rectorat. Nivell 4
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 VALÈNCIA
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•
•

Per correu electrònic a l’adreça uvcatedres@uv.es. Una vegada enviat, en el termini
màxim de 3 dies hàbils se’n remetrà rebut de confirmació de la recepció.
A través del següent formulari disponible en aquesta pàgina web:
http://www.uv.es/catedres/.

4.4 Documentació que cal presentar:

Imprès de sol·licitud (disponible en l’annex a aquestes bases i en l’adreça
http://www.uv.es/catedres/), en el qual s’han de descriure les característiques de les
bones pràctiques.
5. Premis

5.1 Procediment per a seleccionar les bones pràctiques:

5.1.1 Les càtedres institucionals que concórreguen a aquesta modalitat poden presentar
les bones pràctiques que consideren oportunes en cadascun dels àmbits de l’Observatori
descrits en el punt 4.1.1 d’aquestes bases.
5.1.2 Les bones pràctiques que, d’acord amb als criteris de qualitat establerts en aquestes
bases, superen el procés de selecció passaran a formar part del banc d’experiències de
l’Observatori i es publicaran en el seu portal web a manera de reconeixement de la seua
utilitat per al foment de la millora de la qualitat de les accions realitzades. Les bones
pràctiques que resulten seleccionades optaran a aconseguir un dels 4 premis
d’excel·lència de l’Observatori.
5.2 Premis:

5.2.1 Cada premi consisteix en un trofeu que reprodueix el logotip representatiu de
l’Observatori i un diploma acreditatiu, que expedirà el rector o rectora de la Universitat
de València.

5.2.2 La candidatura guanyadora pot incorporar, juntament amb al logotip representatiu
de l’Observatori, la referència al premi obtingut en la seua documentació relativa a la bona
pràctica que haja resultat premiada.
5.2.3 Així mateix, l’obtenció del premi suposa la possibilitat de realitzar una presentació
de la bona pràctica en algun dels fòrums que organitze l’observatori per promoure la
millora de la qualitat de les càtedres institucionals.
6. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

6.1. Les entitats participants han de facilitar a la Universitat de València tota la informació
que els siga requerida per l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria sobre els materials,
projectes o memòries objecte de la candidatura.

6.2. La presentació d’una candidatura a aquesta convocatòria suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
7. COMPROMISOS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

7.1. Les persones que intervinguen en el procés d’instrucció, valoració, selecció i
reconeixement de bones pràctiques i concessió dels premis han de guardar
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confidencialitat sobre els resultats de les avaluacions de les candidatures que es
presenten.

7.2. Com a resultat d’aquest reconeixement, les bones pràctiques seleccionades i
distingides a través d’aquesta convocatòria passaran a formar part d’un repositori públic
de pràctiques d’excel·lència de les càtedres del sistema universitari espanyol Observatori
EXCELLENTIA EX CATHEDRA de la Universitat de València.
7.3. L’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència incorporarà a les seues memòries i a les
iniciatives de divulgació i comunicació dels resultats i activitats de l’Observatori un resum
de les bones pràctiques que resulten premiades. També difondrà el resultat de la
concessió dels premis en les seues memòries d’activitats i butlletins de notícies.
8. ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ

8.1 La instrucció d’aquest procediment correspon a l’Oficina de Polítiques per a
l’Excel·lència de la Universitat de València. El procediment de concessió es tramita en
règim de concurrència competitiva d’acord amb la secció 1a, capítol II, de la Llei 1/2015,
de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
8.2 Les sol·licituds seran avaluades per una comissió d’avaluació formada per:

A) El vicerector o vicerectora amb competències per a la gestió del programa
UVCÀTEDRES de càtedres institucionals i d’empresa a la Universitat de València.

B) Dues persones expertes en la direcció i gestió de càtedres institucionals o
d’empresa designades per l’òrgan convocant.
C) El secretari o secretària del Consell Social de la Universitat de València.

D) Un representant de l’òrgan instructor, que actuarà també com a secretaria de la
Comissió.

8.3 Criteris d’avaluació. Una vegada verificat el compliment dels aspectes formals, la
comissió valorarà les candidatures d’acord amb els criteris objectius que es detallen a
continuació per a cadascuna de les modalitats i segons la ponderació que, sobre un total
de 100 punts, igualment s’indica:
•
•
•
•

•
•

20%: SOLUCIÓ A UN PROBLEMA: rellevància de la bona pràctica per a la millora
contínua
20% RESULTATS ASSOLITS: eficàcia respecte als objectius esperats, eficiència
respecte als recursos emprats i efectivitat respecte a la contribució a la solució del
problema plantejat
10% INNOVACIÓ: repercussió de la bona pràctica en l’aprenentatge sobre noves
formes i estils de treball en la institució pròpia
20%: SOSTENIBILITAT: possibilitat de manteniment de la bona pràctica a
l’interior de la institució
20%: REPLICABILITAT: potencial de transferència després d’un exercici de
flexibilitat i adaptabilitat a altres càtedres universitàries institucionals
10%: SISTEMA D’AVALUACIÓ desenvolupat i resultats obtinguts mitjançant la
posada en pràctica d’aquest sistema
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8.4 En el cas que hi haja algun defecte de forma o que la informació facilitada no siga prou,
l’òrgan instructor es posarà en contacte amb la institució que l’haja presentada, per
suggerir que se’n complete la informació.
9. RESOLUCIÓ

9.1 L’òrgan instructor d’aquesta convocatòria proposarà al vicerector o vicerectora amb
competències en la matèria, a proposta de la Comissió d’Avaluació, la resolució dels 4
premis previstos en aquesta convocatòria, als quals optaran totes les bones pràctiques
seleccionades en l’apartat anterior.
9.2 La resolució de concessió dels premis es farà pública abans del 15 de juliol de 2018 en
el Tauler Oficial de la Universitat de València [http://tauler.uv.es], en la pàgina web de
l’OPEX i en la web d’UVCÀTEDRES.
10. PUBLICITAT

La convocatòria, la resolució de concessió i altres actes relacionats amb aquest
procediment es publicaran en el Tauler Oficial de la Universitat de València
[http://tauler.uv.es].
11. RECURSOS

Contra la resolució de concessió es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el
termini d’un mes a partir de l’endemà de publicar-se, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la
jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos
mesos a partir de l’endemà de publicar-se.
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Expediente:

ANEXO
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Titulo buena práctica

Ámbito

Local

Autonómico

Nacional

Internacional

Entidad
Contacto de la actividad
(Nombre y Apellidos)

Teléfono

E-mail
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Categoría de Participación (Solo se puede seleccionar una)
Buenas prácticas en el desarrollo de actividades académicas
Buenas prácticas en el desarrollo de actividades de investigación e innovación
Buenas prácticas en el desarrollo de actividades de divulgación y difusión cultural, académica, científica y
tecnológica
Buenas prácticas en la dirección y gestión de los recursos de las Cátedras para el desarrollo de sus
actividades
Descripción

1

Breve resumen y
destinatarios de la
buena práctica

Formato de la buena
práctica

Word

PDF

Power Point

Prezi

Otro Formato

En caso de que la buena práctica esté en formato electrónico y se pueda consultar telemáticamente indicar la
URL de la misma. En caso contrario es posible enviar los documentos a la dirección uvcatedres@uv.es.

Estado de Ejecución
Programa (Permanente en el tiempo)
Actividad (Duración limitada, no asociada a un proyecto)
Proyecto (Conjunto de actividades con duración limitada y finalidad finalista

Fecha
Inicio

Fecha Final (en caso de que haya
finalizado)

¿Se desarrolla anualmente?

SI

NO

¿Vigente en la actualidad?

SI

NO

¿Buena práctica con vocación de permanencia?

SI

NO

Financiado por
Fondos Externos
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Fondos Propios

Otros

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Defina brevemente las contribuciones de la buena práctica a cada uno de los siguientes criterios

SOLUCIÓN A UN PROBLEMA (20%)
Relevancia de la buena práctica para la mejora continua

2

RESULTADOS LOGRADOS (20%)
Eficacia respecto a los objetivos esperados, eficiencia respecto a los recursos empleados y efectividad respecto a la contribución a la solución
del problema planteado

INNOVACIÓN (10%)
Repercusión de la buena práctica en el aprendizaje sobre nuevas formas y estilos de trabajo en la propia institución.

SOSTENIBILIDAD (20%)
Posibilidad de mantenimiento de la buena práctica en el interior de la institución

REPLICABILIDAD (20%)
Potencial de transferencia tras un ejercicio de flexibilidad y adaptabilidad a otras cátedras universitarias institucionales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN (10%)
Sistema de evaluación desarrollado y resultados obtenidos a través de la puesta en práctica de dicho sistema
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ADJUNTOS

Adjunte todos los documentos que desee aportar

Fecha y Firma
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