Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat: Instruccions per al professorat
que sol·licita la Certificació Docent
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Convocatòria 2020 d'avaluació docent del professorat de la UdL per a la Certificació
Aquesta convocatòria esta adreçada al professorat de la UdL que estigui interessat en
disposar d’una certificació docent de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU Catalunya) i que encara no ha passat per cap procés d’avaluació
docent. El resultat positiu d'aquesta avaluació també permet disposar del certificat de
qualitat de l'activitat docent que es demana en el procés d'acreditació de professorat de
l'ANECA. El període màxim avaluable és: 2015/16 - 2019/20.
L'obtenció de la certificació docent, no té efectes econòmics pel sol·licitant.
L'obtenció d'una valoració de molt positiu en tots els criteris que preveu el Manual, no
implica l'obtenció de la Menció d’Excel·lència, que només es pot assolir en els
processos ordinaris d'avaluació docent.
Període de sol·licitud del 29 de març al 16 d’abril de 2021
Indicacions per complimentar l’informe d’avaluació del professorat
La clau d’entrada per a l’elaboració de l’informe és la mateixa que l'usuari utilitza per accedir a
la xarxa de la UdL i al correu electrònic. En cas que no es recordi algun dels codis de pas cal
adreçar-se als responsables d’informàtica del respectiu campus. Per qualsevol altre tipus
d'incidència podeu fer l'assistència a través del web: http://cv.udl.cat ->> Intranet >> ”suport
usuari” .
Un cop l’accés ha estat validat, el professorat haurà d’acceptar la informació que se li dóna
sobre protecció de dades, per poder accedir a l'elaboració del seu informe d'avaluació, on
trobarà la informació del període a avaluar que consta a les bases de dades institucionals de la
UdL.
Un cop dins l’aplicació, caldrà seleccionar el tipus d’avaluació docent en funció de la seva
finalitat:
Sol·licitar retribucions addicionals
Sol·licitar certificació docent
Sol·licitar trams bàsics (convocatòria tancada el 31/12/20)
La presentació de les sol·licituds es farà a través de la Seu Electrònica de la UdL, mitjançant la
sol·licitud específica establerta a l'efecte (sol·licitud de trams docents autonòmics), i la seva
signatura es realitzarà mitjançant el sistema de clau concertada de la Universitat de Lleida
(login més password) en aplicació de l'art. 10.2.c) de la LPAC. El model de sol·licitud
específica, de conformitat amb el que preveu l'art. 66.6 de la LPAC, serà d'ús obligatori
Accés a l’aplicació d’autoavaluació docent

