CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC
Codi:

PER!002

Denominació:

Nombre d'hores de formació realitzades en cursos organitzats per l'ICE per PDI a
TC

Descripció:

Es comptabilitzarà el nombre total d'hores de formació realitzades pel professorat de la unitat bàsica en
aquells cursos de formació organitzats per l'ICE, i també aquells en els que hagi col!laborat l'ICE, en
relació al nombre total de PDI a TC amb encàrrec docent en 1a assignació de la unitat bàsica, al llarg de
l'any acadèmic de referència.

CARACTERÍSTIQUES:
Tipologia:
Quantitatiu simple
Periodicitat:
Curs acadèmic
Forma representació: Numèrica
Data disponibilitat:
Novembre
Elaboració: Gabinet de Planificació, Avaluació i
Qualitat

Data extracció: Novembre
Professorat Docent Investigador a temps complet que
Criteris
extracció: ha realitzat algun curs de formació ofert per l'ICE

Àmbit: PDI formació

Paraules clau: Formació PDI
Institut de Ciències de l'Educació

Nivell anàlisi:

Centres docents
PDI ETC
UPC
Departament

Font
Institut de Ciències de l'Educació
informació:

Procés:

Dades estadístiques i de gestió UPC
Planificació estratègica de les UUBB 2011"2014
Estadístiques anuals de l'INE

FORMA DE CÀLCUL
Aquest indicadors'obté del quocient entre el nombre d'hores de formació rebuda pel PDI a temps complet d'una unitat bàsica
entre el total de PDI a temps complet assignat a la mateixa unitat bàsica.
Nº hores formació PDI a TC amb 1a assignació al centre
Nº total PDI a TC amb encàrrec docent en 1a assignació al centre

Exemple:

Els 86 professors/es assignats en 1a assignació a un centre concret han realitzat en conjunt un total de 2.322 hores de
formació.
2.322
27 hores/PDI
86

Observacions: Es comptabilitzarà el nombre total d'hores de formació realitzades pel professorat del centre docent en aquells
cursos de formació organitzats per l'ICE. En el càlcul realitzat per a la Planificació Estratègica de les UB's 2011"2014
com a PDI a TC només es comptabilitazarà el professorat dels cossos docents universitaris, contractats i ajudants a
una dedicació a TC En el cas dels centres docents es comptabilitzarà el PDI a TC amb encàrrec docent en 1a
assignació al centre docent.
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