CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC
Codi:

DOC‐052

Denominació:

Grau d'implicació de les Unitats Acadèmiques en matèria d'Igualtat d'Oportunitats

Descripció:

L'indicador mesura la implicció de la unitat en el II Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la UPC en relació als
següents ítems:
1) L'equilibri de la presència de les dones i homes (25% de dones mínim) en els òrgans de govern
col∙legiats de la unitat (centres docents: Junta d'escola, Comissió Permanent, Comissió Avaluació
Acadèmica; Departaments: Consell de Departament i Junta de Departament; Instituts: Consell d'Institut i
Junta d'Institut).
2) Informació al web de la unitat acadèmica sobre igualtat d'oportunitats, com a màxim en 1 click
(informació a un segon nivell). Exemples: enllaç al web d'Igualtat d'Oportunitats de la UPC, o apartat
propi de la unitat sobre Igualtat d'Oportunitats).
3) Designació d'una persona de l'equip directiu del centre docent com a responsable d'Igualtat
d'Oportunitats
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FORMA DE CÀLCUL
Aquest indicador mesurarà l'acompliment dels tres sumant els valors aconseguits en cadascún dels ítems a tenir en compte.
En el cas dels centres docents: es mesurarà l'acompliment dels 3 ítems amb un valor cadascún del 33,33%
En el cas dels departametnts i instituts es mesurarà l'acompliment dels 2 darrers ítems "2)" i" 3)" amb un valor cadascun del 50%
Exemple:

Centre Docent: en el curs acadèmic "Y", el centre docent "Z" compleix els dos dels 3 ítems: la presència de les dones
en els seus òrgans de govern col∙legiats és, almenys, del 25% i també té una persona responsable en materia d'igualtat
d'oportunitats.
Departament: en el curs acadèmic "Y", departament "X" compleix els dos ítems: la presència de les dones en els seus
òrgans de govern col∙legiats és, almenys, del 25% i en el seu web té un apartat sobre igualtat d'oportunitats a un click.

Observacions: Aquest indicador s'ha reformulat a l'abril del 2013.
Podeu consultar la fórmula de càlcul anterior al següent
enllaç:https://gpaq.upc.edu/eines/doc/FitxaIndicadors/FitxaIndicadors_DOC‐052antic.pdf

Identificador definit atenent la norma UNE 66175:2003
Responsable de l'elaboració del catàleg: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Data d'actualització: 06‐sep‐13

