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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C001 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Reduir un dels principals orígens de l’abandonament 

 
Denominació  Taxa d’abandonament a primer curs de la titulació (grau) 

 
Definició  Proporció d’estudiants que van accedir per primera vegada a una titulació en un curs acadèmic 

t i en el curs t+1 no s’hi han matriculat. 

 
Interpretació  Indica, en termes relatius, els estudiants que, transcorregut un curs després d’haver iniciat 

l’estudi d’una titulació, no l’han continuat, bé per motius acadèmics (per exemple, no superar 
el règim de permanència) o personals (per exemple, per canvi d’estudis dins la mateixa o una 
altra universitat, trasllat d’expedient a una altra universitat dins el mateix estudi, etc.). 

 
Elaboració 
 

 - Càlcul per titulació: Nombre d’estudiants de nou accés de la cohort t-1 que no han 
formalitzat una matrícula vàlida en el mateix estudi en el curs t respecte al total 
d’estudiants d’aquesta mateixa cohort matriculats per primera vegada en aquest estudi. El 
resultat s’expressa en tant per cent. 

- Càlcul per centre: Nombre d’estudiants de nou accés de la cohort t-1 que no han 
formalitzat una matrícula vàlida en els estudis d’un centre en el curs t respecte al total 
d’estudiants d’aquesta mateixa cohort matriculats per primera vegada en els estudis 
d’aquest centre. El resultat s’expressa en tant per cent. 

- En cas d’estudis de grau que es configurin amb una troncalitat comuna (o programa 
formatiu), aquest fet serà tingut en compte perquè no sigui considerat abandonament el 
transvasament d’estudiants dins els estudis que comparteixen programa. 

 
Nivell d’agregació  Centre 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SGA 
 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 
 
Requisits  Per poder obtenir les variables que intervenen en el càlcul de l'indicador, cal tenir tancat el 

període de matriculació dels estudiants. 
 
Observacions   
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C002 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Millorar la taxa de rendiment 

 
Denominació  Taxa de rendiment de la titulació (grau i màster) 

 
Definició  Proporció entre els crèdits superats en un estudi respecte als crèdits de què s’han matriculat els 

estudiants en un curs acadèmic t. 

 
Interpretació  El resultat de l'indicador, expressat en percentatge, determina quina és la proporció de crèdits 

que els alumnes han superat en un curs acadèmic t, després de ser avaluats. A mesura que 
l'indicador s'apropa al cent per cent, la quantitat de crèdits superats és més grans i, per tant, hi 
ha més eficàcia entre els estudiants. 
Expressa el grau d'eficàcia de l'alumnat amb relació a la seva activitat acadèmica.  

 
Elaboració 
 

 Càlcul per titulació: Nombre total de crèdits aprovats pels estudiants en un estudi i en un curs 
respecte al nombre total de crèdits matriculats. Prèviament, cal tenir present la tipologia de 
crèdits a considerar i el concepte de crèdit aprovat/superat. En el primer cas, solament es 
consideren els crèdits matriculats susceptibles de ser qualificats, de manera que s'obvien els 
convalidats, reconeguts i adaptats. Mentre que per al segon criteri es comptabilitzen els crèdits 
corresponents a una valoració del rendiment igual a "Aprovat", "Notable", "Excel·lent" i 
"Matrícula d'honor". El resultat s’expressa en tant per cent. 
Càlcul per centre: Total de crèdits superats pels estudiants de les titulacions adscrites a un 
centre respecte al total de crèdits matriculats, en aquestes mateixes, pel conjunt d’estudiants 
del centre. El resultat s’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  Centre 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SGA 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 

 
 
Requisits  Per poder obtenir les variables que intervenen en el càlcul de l'indicador, cal tenir tancat el 

període de matriculació dels estudiants i tenir tancades les actes. 
 
Observacions  Aquest indicador es calcula tant per a grau com per a màster. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C005 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Millorar l’eficiència de la docència 
 
Denominació  Taxa de repetició de grau 

 
Definició  Proporció de crèdits repetits pels estudiants amb relació al total de crèdits de què s’han 

matriculat en un curs acadèmic t 
 
Interpretació  Mostra el percentatge de crèdits que es repeteixen sobre el total de matriculats en un curs 

acadèmic t. Com més petit sigui el valor de l'indicador, més gran pot ser el rendiment 
acadèmic dels alumnes, ja que la quantitat de crèdits que aquests alumnes no han superat serà 
més petita.  
Aquest indicador contribueix a mesurar el grau eficàcia dels estudiants d’un estudi a partir dels 
crèdits que, en no ser avaluats favorablement, han de ser matriculats de nou. 

 
Elaboració 
 

 Càlcul per titulació: Per calcular-lo es necessita, en el numerador, el nombre total de crèdits 
matriculats repetits d’un estudi i, en el denominador, el nombre total de crèdits matriculats pels 
estudiants en aquest estudi i en un curs. Prèviament, cal tenir present la tipologia de crèdits a 
considerar. Solament es consideren els crèdits matriculats susceptibles de ser qualificats –
ordinari–-, de manera que s'obvien els convalidats, reconeguts i adaptats. En el còmput 
d’aquest indicador tan sols s’han de considerar aquelles titulacions amb més d’un curs 
acadèmic desplegat. Un crèdit repetit és aquell del qual una persona es matricula per segona 
vegada o més. El resultat s’expressa en tant per cent. 
Càlcul per centre: Nombre total de crèdits matriculats repetits en els estudis adscrits en un 
centre amb relació al total de crèdits matriculats en aquests estudis en un curs acadèmic. El 
resultat s’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  Centre 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre

 
Font  SGA 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 
 
Requisits  Per poder obtenir les variables que intervenen en el càlcul de l'indicador, cal tenir tancat el 

període de matriculació dels estudiants així com les actes.
 

Observacions   
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C006 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

(Subvenció bàsica de les universitats)
 
Objectiu  Millorar el pes de la Universitat en el sistema universitari de Catalunya públic 

 
Denominació  Nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per centre 

 
Definició/ 
Interpretació 

 Nombre de crèdits (ordinaris) de què es matriculen els estudiants de màsters universitaris en un 
curs acadèmic per centre 

 
Elaboració 
 

 Càlcul per titulació: Còmput del total de crèdits (ordinaris) de què es matriculen els estudiants 
en un mateix estudi de màster, en un curs acadèmic. 
 
Càlcul per centre: Total de crèdits ordinaris de què es matriculen els estudiants en els màsters 
universitaris adscrits a un centre en un curs acadèmic, dividit pel nombre de màsters 
universitaris que s’imparteixen al centre.  
 
En el cas de màsters interuniversitaris, només es comptabilitzen els estudiants matriculats a la 
URV. 

 
Nivell d’agregació  Centre 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SGA 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 

 
 
Requisits  Per poder obtenir les variables que intervenen en el càlcul de l'indicador, cal tenir tancat el 

període de matriculació dels estudiants. 

 
Observacions   
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C007 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Adaptar l’estructura de professorat a la demanda docent 

 
Denominació  Ràtio estudiant (ETC)/ PDI (ETC) per titulació (grau i màster) 

 
Definició  Relació entre el nombre d'estudiants i el nombre de professors, ambdós calculats en 

equivalents a temps complet (ETC), que imparteix docència en un estudi. 

 
Interpretació  Es considera estudiant matriculat equivalent a temps complet (ETC) l’equivalència en estudiants 

del nombre total de crèdits matriculats pel conjunt d’estudiants de cada titulació dividit per la 
mitjana de crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el 
temps mínim previst. 
 
El professorat equivalent a temps complet (ETC) de la titulació és el personal docent 
investigador que resulta del còmput de la dedicació docent del professorat que hi imparteix 
docència en un curs acadèmic i la seva categoria. (vegeu apartat d’“Elaboració”). 

 
Elaboració 
 

 Aquest indicador es calcula per a estudis de grau i per a estudis de màster universitari. 
- Estudiant a temps complet d’un estudi: Nombre total de crèdits –ordinaris– en què s’han 

matriculat el conjunt d’estudiants de cada titulació respecte al nombre mínim de crèdits a 
cursar (i superar) en un curs per titular-se en el temps previst. Aquest mínim s’obté a partir 
del quocient entre el total de crèdits que determina el pla d’estudis per obtenir la titulació i 
la durada de la titulació (nombre d’anys). 

- PDI a temps complet d’un estudi: Vegeu criteris i exemple de la pàgina 3. 
- No es comptabilitzen els investigadors en formació. 

 
Nivell d’agregació  Centre 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SGA 
 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 

 
 
Requisits  El POA del curs acadèmic de referència ha d’estar tancat i disposar del fitxer que s’envia al 

DIUE i que finalment s’ha validat i carregat a UNEIX, i haver tancat el període de matrícula. 
 
Observacions  Les dades de dedicació docent del PDI per al càlcul del PDI (ETC) s’extreuen del fitxer de 

desplegament de pla d’estudis que s’envia anualment al DIUE.  
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CàlCul del pdi a temps Complet d’una titulaCió

a partir del poa d’una titulació en un curs acadèmic, s’extreu el professorat implicat en la seva  –
docència segons la categoria i i les hores de dedicació docent a la mateixa, tal com recull la taula 1.

Taula 1. PDI amb docència en la titulació

Categoria del professor Personal Hores docència

catedràtic universitari 1 60

titular universitari 14 1.324

titular escola Universitària 6 384

associat 5 345

catedràtic contractat 1 60

agregat 1 98

Lector 1 60

ajudant 1 15

totaL 30 2.346

seguint el criteri que utilitza la dgU a l’hora de transformar el personal docent en el seu equivalent  –
a temps complet, a efecte de càlcul de la ràtio de Estudiants (ETC) vs PDI (ETC) aplicar els factors 
següents:

el professorat a temps complet ha de fer 240 hores annuals, que equivalen a 8 hores set-•	
manals de docència.

totes les categories de pdi tenen una dedicació anual de 240 hores de docència, excepte •	
en el cas del titULar d’escoLa UniVersitÀria, que en té 360.

els ajudants, segons l’article 49 de la LomLoU, col·laboren en tasques docents de caràcter •	
pràctic fins a un màxim de 60 hores anuals.

per tant, seguint el criteri de la dgU, en aquesta titulació les hores anuals “teòriques” de docència  –
que corresponen a cada categoria de pdi és la que es mostra a la taula 2.

i el nombre de pdi a temps complet que en resultat s’obté a partir del quocient entre les hores de  –
docència impartides (“Hores impartides”) i les hores anuals.

Taula 2. PDI a temps complet de la titulació proposada

Categoria del professor Personal Hores anuals Hores docència PDI ETC

catedràtic universitari 1 240 60 0,25

titular universitari 14 240 1.324 5,52

titular escola Universitària 6 360 384 1,07

associat 5 240 345 1,44

catedràtic contractat 1 240 60 0,25

agregat 1 240 98 0,41

Lector 1 240 60 0,25

investigador en formació, ajudant 1 60 15 0,25

total 30 2.346 9,43
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C008 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

(Subvenció bàsica de les universitats)
 
Objectiu  Millorar el pes de la Universitat en el sistema universitari de Catalunya públic 

 
Denominació  Nombre de titulats (grau i màster) 

 
Definició  Indica el nombre d'alumnes que han superat el 100% dels crèdits inclosos en l’itinerari del pla 

d'estudis de la titulació de referència. 

 
Interpretació  Indicador que permet mesurar la capacitat de la Universitat i dels seus centres oficials de 

generar, mitjançant els programes formatius, persones amb una titulació superior (grau i/o 
màster). 

 
Elaboració 
 

 Aquest indicador es calcula per a estudis de grau i per a estudis de màster universitari. 
Càlcul per titulació: Cal disposar dels alumnes que han superat, durant el curs acadèmic t, el 
100% dels crèdits que, segons especifica el pla d’estudis, són necessaris per obtenir el títol al 
qual condueix un estudi i, per tant, estan en disposició de demanar-ne l’expedició. En el càlcul 
es consideren tots els estudiants “titulats”, independentment de si han sol·licitat o no el títol 
corresponent a l'estudi realitzat. El resultat s’expressa en valor absolut. 
 
Càlcul per centre: Considera el nombre total d’estudiants que han superat durant el curs 
acadèmic el 100% dels crèdits, que segons especifica els plans d’estudis adscrits a un centre 
són necessaris per obtenir el títol, dividit pel nombre total d’estudis que s’imparteixen al centre. 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  Centre 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre

 

Font  SGA 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 

 
 
Requisits  Cal disposar del nombre definitiu d'estudiants titulats del curs anterior un cop tancades les 

actes. 
 
Observacions   
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C103 

 
Àmbit d’actuació  POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
Objectiu  Potenciar programes d’acolliment lingüístic 

 
Denominació  Percentatge d’estudiants estrangers del centre que fan cursos de català 

 
Definició / 
Interpretació 

 Indica el nombre d’estudiants estrangers i d’àrees no catalanoparlants de l’Estat espanyol, que 
estan matriculats en alguna titulació impartida al centre i han participat en formació inicial en 
llengua catalana organitzada pel Servei Lingüístic, respecte al total d’estudiants del centre. 

 
Elaboració  Nombre d’estudiants estrangers i d’àrees no catalanoparlants de l’Estat espanyol del centre que 

fan cursos de català dividit pel nombre total d’estudiants que té el centre.  

S’expressa en tant per cent. 

S’hi inclouen els becaris. 

No s’hi inclou el PDI. 

 
Nivell d’agregació  Centre 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  Servei Lingüístic 

 
Aplicació d’origen  Base de dades pròpia (AFC) i fulls excel 

 
 
Requisits   

 
Observacions   
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FITXA IN 
FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C104 

 
Àmbit d’actuació  POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
Objectiu  Millorar les competències lingüístiques 

 
Denominació  Percentatge del PAS del centre que realitza accions formatives d'anglès 

 
Definició / 
Interpretació 

 PAS del centre que realitzen accions formatives de llengua anglesa 

 
Elaboració  Computen les persones matriculades i que finalitzen el curs, independentment de si l’aproven 

o el suspenen. 
 
Nombre de PAS del centre que realitza accions formatives de llengua anglesa dividit entre el 
nombre total del PAS del centre. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SRH 

 
Aplicació d’origen  Fulls excel 

 
 
Requisits  Només computen les accions formatives procedents del PFPAS 

 
Observacions  No es consideren els abandonaments 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C200 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Percentatge d’estades de mobilitat entrant de l'estudiantat de grau  

 
Definició  Estudiants de grau, de fora de l’Estat espanyol, que vénen a fer estades per estudis o pràctiques, 

que els suposa un reconeixement acadèmic a efecte d’expedient, amb relació al total 
d’estudiants de grau del centre.  

 
Interpretació  Mobilitat entrant 

Es consideren programes de mobilitat qualsevol conveni bilateral (sota programa general o 
entre dues universitats): Erasmus i convenis amb altres països fora de l’espai europeu 
d’educació superior (EEES). 

 
Elaboració  Nombre total d’estudiants de grau de fora de l’Estat espanyol que vénen a cursar assignatures 

d’un pla d’estudis de grau impartits pel centre dividit pel nombre total d’estudiants de grau 
matriculats al centre. 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
Referent temporal  Curs acadèmic  

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  I-CENTER i Servei de Gestió Acadèmica
 
Aplicació d’origen  Base de dades ACCESS i UXXI 
 
Requisits  - La informació ha de ser la mateixa que s’envia al DIUE a través dels fitxers de mobilitat 

entrant, relativa al curs acadèmic ja tancat. 
- El període de matrícula d’estudiants ha d’estar finalitzat.

 
Observacions  - El càlcul de l’indicador es realitza a partir del quocient de les dades disponibles a la BBDD 

ACCESS i la matrícula que es carrega a SINIA a partir d’UXXI. 
- Aquest mètode de càlcul és provisional, ja que és previst que es pugui realitzar de manera 

automàtica un cop la gestió del procés de mobilitat d’estudiants es faci a través de 
l’aplicació de gestió de la matrícula i expedient de l’alumne (UXXI). 
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FITX 
FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C201 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Percentatge d’estades de mobilitat sortint de l'estudiantat de grau 

 
Definició  Estudiants de grau que van a fer estades per estudis o pràctiques fora de l’Estat espanyol, i que 

els suposa un reconeixement acadèmic a efecte d’expedient, amb relació al total d’estudiants 
de grau del centre. 

 
Interpretació  Mobilitat sortint 

Es consideren programes de mobilitat qualsevol conveni bilateral (sota programa general o 
entre dues universitats): Erasmus i convenis amb altres països fora de l’espai europeu 
d’educació superior (EEES). 

 
Elaboració  Nombre total d’estudiants de grau del centre que van a fer estades per estudis o pràctiques fora 

de l’Estat espanyol dividit pel nombre total d’estudiants de grau matriculats al centre. 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
Referent temporal  Curs acadèmic  

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre

 
Font  I-CENTER i Servei de Gestió Acadèmica 

 
Aplicació d’origen  Base de dades ACCESS i UXXI 
 
Requisits  - La informació ha de ser la mateixa que s’envia al DIUE a través dels fitxers de mobilitat 

sortint, relativa al curs acadèmic ja tancat. 
- El període de matrícula d’estudiants ha d’estar finalitzat. 

 
Observacions  - El càlcul de l’indicador es realitza a partir del quocient de les dades disponibles a la BBDD 

ACCESS i la matrícula que es carrega a SINIA a partir d’UXXI. 
- Aquest mètode de càlcul és provisional, ja que és previst que es pugui realitzar de manera 

automàtica un cop la gestió del procés de mobilitat d’estudiants es faci a través de 
l’aplicació de gestió de la matrícula i expedient de l’alumne (UXXI). 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C202 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Nombre de dies d'estades de mobilitat entrant del PAS 

 
Definició / 
Interpretació 

 Total de dies en què membres del personal tècnic i/o administratiu (PAS) d’altres universitats 
han fet alguna estada al centre (consergeria, oficina de suport a deganat, secretaria de centre). 

 
Elaboració  Suma del total de dies d’estada realitzats per PAS de fora de la URV procedent de fora de 

l’Estat, independentment del programa de mobilitat a través del qual la realitzen. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic  

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  I-CENTER i Servei de Recursos Humans 

 
Aplicació d’origen  Fulls excel 

 
 
Requisits  Tenir registrada la mobilitat de PAS entrant

 
Observacions  Els programes de mobilitat de PAS no són gestionats per una unitat única. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C203 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Nombre de dies d'estades de mobilitat sortint del PAS 

 
Definició / 
Interpretació 

 Total de dies en què membres del personal tècnic i/o administratiu (PAS) del centre 
(consergeria, oficina de suport a deganat, secretaria de centre) han fet alguna estada en altres 
universitats.

 
Elaboració  Suma del total de dies d’estada realitzats per PAS de la URV en institucions de fora de l’Estat. 

Per tant, no es consideren els programes que tenen com a destinació institucions de l’Estat 
(DRAC, etc.) 

 
Nivell d’agregació  CENTRE  

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic  

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre

 
Font  I-CENTER i Servei de Recursos Humans 

 
Aplicació d’origen  Fulls excel 

 
 
Requisits  Tenir registrada la mobilitat de PAS sortint 

 
Observacions   
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C204 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV

 
Denominació  Percentatge d’estudiants internacionals de màster

 
Definició/ 
Interpretació 

 Estudiants de fora de l’Estat espanyol dels màsters universitaris del centre amb relació al total 
d’estudiants del centre 

 
Elaboració  Nombre total dels estudiants de nacionalitat no espanyola que estan matriculats en els màsters 

universitaris que imparteix el centre dividit pel nombre total dels estudiants de màsters que es 
fan al centre. 
Expressat en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  I-CENTER i Servei de Gestió Acadèmica  

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 

 
 
Requisits  -Haver finalitzat el període de matrícula. 

-Els estudiants han de tenir emplenat el camp nacionalitat correctament. 
 
Observacions  En el cas de màsters interuniversitaris només es comptabilitzen els estudiants matriculats per la 

URV. Per tant, no es consideren els màsters interuniversitaris en què la matrícula és realitzada 
per una altra universitat. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES 
 
Codi indicador  C205 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Percentatge d’estudiants internacionals de doctorat per POP 

 
Definició  Relació entre els estudiants del centre de nacionalitat no espanyola, matriculats en programes 

de doctorat que pertanyen a un mateix POP amb relació al total de persones matriculades en 
aquests programes de doctorat del POP. 

 
Interpretació  Juntament amb l’indicador d’estudiants internacionals de màster, representa una evidència del 

grau de visibilitat internacional de l’oferta de postgrau oficial de la Universitat. 

 
Elaboració  A partir del total d’estudiants matriculats de cada doctorat es considera els que tenen una 

nacionalitat diferent de l’“espanyola”. A l’hora de fer aquesta explotació, els estudiants 
dels quals no consta la nacionalitat no es tindran en compte en el còmput de l’indicador.  
Els estudiants que compleixen aquesta condició conformen els estudiants de doctorat del 
POP de fora de l’Estat espanyol. 
Per altra banda, es computa el nombre total dels estudiants dels programes de doctorat que 
pertanyen a un mateix POP del centre. 
Un cop es determinen una variable i una altra, es calcula la proporció que representen els 
de fora de l’Estat respecte al total. El resultat s’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE i DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre

 
Font  I-CENTER i Servei de Gestió Acadèmica 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 

 
 
Requisits  -Haver finalitzat el període de matrícula.

-Els estudiants han de tenir emplenat el camp nacionalitat correctament. 
 
Observacions  En el cas de doctorats interuniversitaris només es comptabilitzen els estudiants matriculats per 

la URV. Per tant, no es consideren els doctorats interuniversitaris en què la matrícula és 
realitzada per una altra universitat. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C208 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV

 
Denominació  Nombre de convenis universitaris internacionals de màster

 
Definició  Conveni: document per mitjà del qual s’estableixen uns acords de col·laboració entre dues o 

més parts.  
Aquests acords tenen com a finalitat assolir objectius d’interès comú.   
En el cas de convenis de màster, l’objectiu és la realització d’estudis de màster.                           

 
Interpretació / 
Elaboració 

 Nombre de convenis de màsters oficials internacionals per centre (facultat o escola), signats i 
vigents 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  REGISTRE GENERAL 

 
Aplicació d’origen  GREC 
 
Requisits  El conveni ha d’estar aprovat i ratificat pel Consell de Govern i, si té efectes econòmics, el 

Consell Social n’ha d’estar informat. 
Abans de l’explotació de les dades del GREC s’ha d’actualitzar la informació sobre la vigència 
del conveni. El conveni ha d’estar vigent durant el curs de referència.  
Vegeu CIRCULAR 3/2008 SOBRE EL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DELS CONVENIS 
INSTITUCIONALS SIGNATS PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

 
 Observacions  Indicació: es pot donar el cas que el nombre de màsters vigents no coincideixi amb el nombre 

de convenis de màster signats vigents perquè per un mateix màster podem trobar diversos 
documents (conveni, addenda conveni, annex conveni, etc.) que tinguin un lligam. Per 
exemple, l’adhesió d’universitats al màster es fa mitjançant la signatura d’una addenda al 
conveni o la modificació d’una clàusula del conveni implica la signatura d’un annex al 
conveni o signar un nou conveni. 
 
No tots els convenis que són al GREC contenen la informació sobre el centre al qual estan 
vinculats. Està previst que el Registre actualitzi aquesta informació. 



17 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Organització i Recursos

Indicadors de Contracte Programa 2010-2011 

  Página 1 de 1      
 

FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES   
 
Codi Indicador  C304 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Virtualització dels ensenyaments. Ús de l’entorn virtual de formació (EVF) 

 
Denominació  Accessos del professorat a l'EVF 

 

 
Definició  Percentatge d’accessos del professorat del centre a l’entorn virtual de formació 

 
 

 
Elaboració/ 
Interpretació  

 Nombre total d’accessos als espais d’assignatura de les titulacions del centre a l’EVF dels 
usuaris amb perfil “professorat” dividit pel nombre d’espais d’assignatura a l’EVF de les 
titulacions que s’imparteixen al centre. 
 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs acadèmic tancat 

 
Font  SRE 

 
Aplicació d’origen  MOODLE 

 
 
Requisits   

 
Observacions  No es tindran en compte les titulacions en extinció, només graus i màsters. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES   
 
Codi Indicador  C305 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Virtualització dels ensenyaments. Ús de l’entorn virtual de formació (EVF) 

 
Denominació  Accessos de l'alumnat a l'EVF 

 
 

 
Definició  Percentatge d’accessos de l'alumnat del centre a l’entorn virtual de formació 

 

 
Elaboració / 
Interpretació 

 Nombre d’accessos als espais d’assignatura de les titulacions del centre a l’EVF dels usuaris 
amb perfil “alumne” dividit pel nombre d’espais d’assignatura a l’EVF de les titulacions que 
s’imparteixen al centre. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat 

 
Font  SRE 

 
Aplicació d’origen  MOODLE 

 
 
Requisits   

 
Observacions  No es tindran en compte les titulacions en extinció, només graus i màsters. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C306 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Virtualització de màsters 

 
Denominació  Percentatge de guies docents de màster publicades a Docnet  

 

 
Definició 
Interpretació 
Elaboració 

 Nombre de guies docents publicades dels màsters del Centre dividit entre el nombre
d’assignatures dels màsters del centre. 
 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Abans de la matrícula  

 
 
Font  SRE  

 
Aplicació d’origen  DOCNET 

 
 
Requisits  Les guies docents han d’estar publicades abans de la matrícula. 

 

 
Observacions  També computen els màsters interuniversitaris. El coordinador URV del màster és el 

responsable que la guia docent estigui completa. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 

Codi indicador  C310 
 

Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA i QUALITAT 
 

Objectiu  Seguiment dels resultats acadèmics dels estudiants de grau 
 

Denominació  Taxa d’eficiència de grau 
 

Definició  Segons el Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, és la “relació percentual entre el nombre total de crèdits 
del pla d’estudis en què s’haurien d’haver matriculat al llarg dels estudis el conjunt de graduats 
d’un determinat any acadèmic i el nombre total de crèdits en què realment han hagut de 
matricular-se”. 

 

Interpretació  Indica el grau d’eficiència dels estudiants en acabar els estudis havent consumit únicament els 
crèdits previstos al pla d’estudis de la titulació.  
Una taxa d’eficiència igual a 100 (màxima eficiència) és indicativa que els estudiants, per 
titular-se, tan sols han hagut de consumir els crèdits que fixa el pla d’estudis de la titulació. El 
valor resultant com més baix sigui menor grau d’eficiència demostra, ja que els estudiants 
s’han hagut de matricular de més crèdits per poder-se titular. 

 

Elaboració  - Càlcul per titulació: És el resultat de dividir els crèdits que li fixa l’expedient acadèmic a 
cada estudiant per poder-se titular respecte al nombre de crèdits –ordinaris– de què 
finalment s’ha hagut de matricular per complir l’itinerari del pla d’estudis de la titulació.  

- Càlcul per centre: És la mitjana de la taxa d’eficiència de les titulacions oficials de grau 
adscrites al centre. 

- El valor de l’indicador s’ha d’expressar en tant per cent. 

 

Nivell d’agregació  Centre 
 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 

Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 
 

Font  SGA 
 

Aplicació d’origen  UXXI-AC 
 

Requisits  Cal disposar del nombre definitiu d'alumnes titulats del curs anterior un cop tancades les actes.

 

Observacions  Aquest indicador és un dels tres que fixa el Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a l’hora de fer el seguiment dels 
resultats acadèmics dels estudis de grau i màster universitari i en les memòries de sol·licitud de 
verificació de títols en cal fer una previsió. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C311 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA i QUALITAT 

 
Objectiu  Adequació de plantilla de PDI a requeriments per a la verificació de títols oficials 

 
Denominació  Percentatge de docència (grau i màster) impartida per PDI doctor (en EJC) per titulació 

 
Definició  Proporció de docència en una titulació oficial, grau o màster, que imparteix personal docent 

investigador (PDI) doctor. 
 
Interpretació  Aquest indicador quantifica el pes de la docència impartida per PDI doctor en una titulació, 

expressat en equivalents a temps complet.  
 
Elaboració  A partir de la docència impartida en una titulació o centre, es calcula la ràtio respecte al PDI 

que té el grau de doctor i que imparteix docència en una titulació o centre. 
 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració de informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat. 

 
Observacions  Aquest indicador només formarà part del Contracte programa en el cas que no s’arribi al 50% 

de docència impartida per PDI doctor per titulació  
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C312 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA i QUALITAT 

 
Objectiu  Adequació de plantilla de PDI a requeriments per a la verificació de títols oficials 

 
Denominació  Percentatge de docència (grau i màster) impartida per PDI funcionari (en EJC) per titulació 

 
Definició  Proporció de docència en una titulació oficial, grau o màster, que imparteix personal docent 

investigador (PDI) funcionari. 

 
Interpretació  Aquest indicador quantifica el pes de la docència impartida per PDI funcionari en una 

titulació, expressat en equivalents a temps complet.  
 
Elaboració  A partir de la docència impartida en una titulació o centre, es calcula la ràtio respecte al PDI 

funcionari que imparteix docència en una titulació o centre. 
 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració de informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat. 

 
Observacions  Aquest indicador només formarà part del Contracte programa en el cas que no s’arribi al 51% 

de docència impartida per PDI funcionari per titulació.  
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CàlCul del pdi a temps Complet d’una titulaCió 

a partir del poa d’una titulació en un curs acadèmic, s’extreu el professorat implicat en la seva  –
docència segons la categoria i les hores de dedicació docent tal com recull la taula 1.

Taula 1. PDI amb docència en la titulació

Categoria del professor Personal Hores docència

catedràtic universitari 1 60

titular universitari 14 1.324

titular escola Universitària 6 384

associat 5 345

catedràtic contractat 1 60

agregat 1 98

Lector 1 60

ajudant 1 15

totaL 30 2.346

seguint el criteri que utilitza la dgU a l’hora de transformar el personal docent en el seu equivalent  –
a temps complet, a efecte de càlcul de la ràtio de Estudiants (ETC) vs PDI (ETC) aplicar els factors 
següents:

el professorat a temps complet ha de fer 240 hores annuals, que equivalen a 8 hores set-•	
manals de docència.

totes les categories de pdi tenen una dedicació anual de 240 hores de docència, excepte •	
en el cas del titULar d’escoLa UniVersitÀria, que en té 360.

els ajudants, segons l’article 49 de la LomLoU, col·laboren en tasques docents de caràcter •	
pràctic fins a un màxim de 60 hores anuals.

per tant, seguint el criteri de la dgU, en aquesta titulació les hores anuals “teòriques” de docència  –
que corresponen a cada categoria de pdi és la que es mostra a la taula 2.

i el nombre de pdi a temps complet que en resultat s’obté a partir del quocient entre les hores de  –
docència impartides (“Hores impartides”) i les hores anuals.

Taula 2. PDI a temps complet de la titulació proposada

Categoria del professor Personal Hores anuals Hores docència PDI ETC

catedràtic universitari 1 240 60 0,25

titular universitari 14 240 1.324 5,52

titular escola Universitària 6 360 384 1,07

associat 5 240 345 1,44

catedràtic contractat 1 240 60 0,25

agregat 1 240 98 0,41

Lector 1 240 60 0,25

investigador en formació, ajudant 1 60 15 0,25

total 30 2.346 9,43
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C313 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA i QUALITAT 

 
Objectiu  Adequació de plantilla de PDI a requeriments per a la verificació de títols oficials 

 
Denominació  Percentatge de docència (grau i màster) impartida per PDI permanent (en EJC) per titulació. 

 
Definició  Proporció de docència en una titulació oficial, grau o màster, que imparteix personal docent 

investigador (PDI) permanent. 

 
Interpretació  Aquest indicador quantifica el pes de la docència impartida per PDI permanent en una 

titulació, expressat en equivalents a temps complet.  
 
Elaboració  A partir de la docència impartida en una titulació o centre, es calcula la ràtio respecte al PDI 

permanent que imparteix docència en una titulació o centre. 
 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració de informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat. 

 
Observacions  Aquest indicador només formarà part del Contracte programa en el cas que no s’arribi al 60% 

de docència impartida per PDI permanent per titulació.  
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càlcul del pdi a temps complet d’una titulació 
a partir del poa d’una titulació en un curs acadèmic, s’extreu el professorat implicat en la seva docèn-

cia segons la categoria i les hores de dedicació docent tal com recull la taula 1.

taula 1. pdi amb docència en la titulació

Categoria del professor Personal Hores docència

catedràtic universitari 1 60

titular universitari 14 1.324

titular escola Universitària 6 384

associat 5 345

catedràtic contractat 1 60

agregat 1 98

Lector 1 60

ajudant 1 15

totaL 30 2.346

seguint el criteri que utilitza la dgU a l’hora de transformar el personal docent en el seu equivalent a 
temps complet, a efecte de càlcul de la ràtio de Estudiants (ETC) vs PDI (ETC) aplicar els factors següents:

el professorat a temps complet ha de fer 240 hores annuals, que equivalen a 8 hores setmanals de 
docència.

totes les categories de pdi tenen una dedicació anual de 240 hores de docència, excepte en el cas del 
titULar d’escoLa UniVersitÀria, que en té 360.

els ajudants, segons l’article 49 de la LomLoU, col·laboren en tasques docents de caràcter pràctic fins 
a un màxim de 60 hores anuals.

per tant, seguint el criteri de la dgU, en aquesta titulació les hores anuals “teòriques” de docència que 
corresponen a cada categoria de pdi és la que es mostra a la taula 2.

i el nombre de pdi a temps complet que en resultat s’obté a partir del quocient entre les hores de do-
cència impartides (“Hores impartides”) i les hores anuals.

taula 2. pdi a temps complet de la titulació proposada

Categoria del professor Personal Hores anuals Hores docència PDI ETC

catedràtic universitari 1 240 60 0,25

titular universitari 14 240 1.324 5,52

titular escola Universitària 6 360 384 1,07

associat 5 240 345 1,44

catedràtic contractat 1 240 60 0,25

agregat 1 240 98 0,41

Lector 1 240 60 0,25

investigador en formació, ajudant 1 60 15 0,25

total 30 2.346 9,43
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C314 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA i QUALITAT 

 
Objectiu  Seguiment de la implantació dels estudis de grau en termes demanda 

 
Denominació  Nombre d'estudiants de nou accés d’ensenyaments (grau i màster) 

 
Definició  Nombre d’estudiants que han formalitzat la matrícula en alguna titulació oficial del centre per 

primera vegada.  

 
Interpretació  Estudiants que accedeixen per primera als estudis d’una titulació de grau o de màster. 

 
Elaboració  Considera tots els estudiants que formalitzen una matrícula vàlida en els estudis del centre, 

independentment de la tipologia d’ingrés. 
 
- Càlcul per titulació: Total d’estudiants que accedeixen per primera vegada als estudis 

d’una titulació. S’expressa en valor absolut. 
- Càlcul per centre: Total d’estudiants que accedeixen per primera vegada als estudis d’una 

titulació dividit pel nombre d’estudis que s’imparteixen al centre. S’expressa en tant per 
cent. 

 
 
Nivell d’agregació  Centre 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SGA 

 
 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 
 
Requisits  Haver tancat el període de matrícula. 

 
Observacions  En el cas d’estudis integrats en un mateix programa formatiu de grau i que comparteixin 

matrícula, aquest indicador s’aplica al programa formatiu. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C315 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA i QUALITAT 

 
Objectiu  Seguiment dels resultats acadèmics dels estudiants de grau 

 
Denominació  Taxa de graduació per titulació (grau) 

 
Definició  Segons el Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments universitaris oficials, és el “percentatge d’estudiants que finalitzen 
l’ensenyament en el temps previst al pla d’estudis o en un any acadèmic més amb relació a la 
cohort d’entrada”.  
 

 
Interpretació  Percentatge d’estudiants que han complert satisfactòriament l’itinerari curricular en la durada 

que fixa el pla d’estudis de la titulació de grau o màster i, per tant, s’han titulat en el temps 
previst –o un any després. 
 
Fórmula de càlcul (ANECA) 
 
Graduats en “t” o en “t+1” (dels matriculats en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total d’estudiants matriculats en un curso “c” 
 

 
Elaboració  Per tal de seguir el plantejament que es dóna en la definició, hi ha dos paràmetres que cal 

conèixer d’entrada: 
 

- “Curs de referència”: Curs acadèmic que es tria per determinar el curs teòric de 
finalització (t). S’assimila al curs acadèmic del qual es calcula la taxa. 

- “Curs teòric de finalització”: Correspon al curs acadèmic previst de finalització dels 
estudis segons la durada de l’itinerari curricular de la titulació (t). 

-  “la durada” de la titulació o el nombre d’anys previst en el pla d’estudis. 
- “el curs inicial”: Correspon a la cohort de nou accés. S’entén com el curs en què el 

conjunt d'estudiants de l’esmentada cohort es matriculen per primera vegada a la 
titulació (c). 

 
Amb aquestes dades es determina la població d’estudiants de la titulació que conformen els 
“estudiants de nou accés per curs inicial” (c) i els que -d’aquest curs inicial- s’han titulat en el 
temps previst (t) i el temps previst més un any (t+1), dels quals s’ha de determinar la proporció 
que representen sobre el total d’estudiants d’entrada. 
Consensuat amb totes les universitats i l’administració corresponent, es considera un estudiant 
com a “abandonat” quan durant dos cursos acadèmics seguits no han formalitzat la matrícula 
vàlida en l’estudi de referència. 
Els estudiants que canvien d’estudi dins titulacions de grau pertanyents a un mateix programa 
formatiu no es consideren com a abandonament. 
 

El valor de l’indicador s’ha d’expressar en tant per cent. 
Tots els objectes/ elements que es presenten a l’informe es refereixen a grau. 

L’informe s’actualitza un cop ha finalitzat el període de matrícula. 
 

Indicadors de Contracte Programa 2010-2011 

  Página 2 de 2      
 

Nivell d’agregació  Centre 
 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SGA 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 
 
Requisits  Cal disposar del nombre definitiu d'alumnes titulats del curs anterior un cop tancades les actes.

 
Observacions  Aquest indicador és un dels tres que fixa el Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials  a l’hora de fer el seguiment dels 
resultats acadèmics dels estudis de grau i màster universitari i en les memòries de sol·licitud de 
verificació de títols en cal fer una previsió. 
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Nivell d’agregació  Centre 
 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SGA 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 
 
Requisits  Cal disposar del nombre definitiu d'alumnes titulats del curs anterior un cop tancades les actes.

 
Observacions  Aquest indicador és un dels tres que fixa el Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials  a l’hora de fer el seguiment dels 
resultats acadèmics dels estudis de grau i màster universitari i en les memòries de sol·licitud de 
verificació de títols en cal fer una previsió. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C316 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA i QUALITAT 

 
Objectiu  Seguiment de la implantació dels estudis de grau en termes demanda 

 
Denominació  Ràtio demanda-oferta per titulació 

 
Definició  Relació entre la demanda en primera opció d’estudi de grau i centre i el nombre de places 

ofertes per la titulació. 

 
Interpretació  Indicador que permet determinar el grau demanda de les titulacions de grau. Un valor per 

sobre de la unitat evidencia un volum de demanda per sobre de l’oferta de places d’accés a la 
titulació, mentre que un per sota d’aquesta representa un baix nivell d’estudiants que volen 
realitzar l’estudi en qüestió. 

 
Elaboració  Càlcul per titulació: A partir del nombre de sol·licituds que en 1a opció manifesten la 

voluntat de cursar els estudis de la titulació de referència, a través del procés de 
preinscripció realitzat entre el juny i el setembre de cada any i considerant totes les vies 
possibles d’accés, i l’oferta de places, aprovada per Consell de Govern, es realitza el 
quocient.  

 
Càlcul per centre: Suma de la demanda en 1a opció i l’oferta de places de les titulacions 

adscrites al centre. 
 

El resultat s’expressa en tants per u.
 
Nivell d’agregació  Centre 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat (DIUE) i Consell de Govern 

 
Aplicació d’origen  Base de dades externa a la URV 
 
Requisits  Demanda 1a opció: L’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat ha d’haver enviat a 

les universitats les dades de tancament del procés de preinscripció (juny a setembre) del curs a 
les universitats. Normalment, s’envia a través de suport CD a l’inici de l’any (gener-febrer). 
Posteriorment les dades es carreguen a SINIA per explotar-les. 
 
L’oferta de places s’aprova per Consell de Govern. 
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Observacions  Aquest indicador és un dels que es proposa des de la Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat 
Universitària (REACU) per al seguiment de la implantació d’estudis oficials. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C317 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA i QUALITAT 

 
Objectiu  Seguiment de la implantació dels estudis de grau i màster en termes de demanda 

 
Denominació  Variació percentual matrícula de nou ingrés respecte al curs anterior 

 
Definició  Nombre d’estudiants assignats a una titulació que han estat admesos i han formalitzat 

matrícula –per primera vegada– en el curs de referència respecte al nombre d’estudiants 
assignats a una titulació que van ser admesos i van formalitzar la matrícula –per primera 
vegada– el curs anterior al curs de referència. 

 
Interpretació  Representa en termes relatius la variació del nombre d’estudiants de nou accés tenint en 

compte dos cursos acadèmics, l’un és curs t i l’altre és el t-1. 

 
Elaboració  Es basa en el càlcul de la taxa de variació del nombre d’estudiants de nou accés en un curs 

acadèmic respecte al del curs anterior. El valor s’expressa en tants per cent. 
Aquest indicador es calcula per a estudis de grau i per a estudis de màster. 

 
Nivell d’agregació  Centre 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SGA 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC  
 
Requisits  Haver tancat el període de matrícula. 

 
Observacions  Aquest indicador és un dels que es proposa des de la Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat 

Universitària (REACU) per al seguiment de la implantació d’estudis oficials. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C318 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Recollir l’activitat del centre 

 
Denominació  Memòria anual d'activitat del centre 

 
Definició  Memòria del centre en què es resumeixen les activitats dutes a terme durant el curs acadèmic 

de referència 

 
Interpretació  Contingut: docència, recerca, transferència

 
Elaboració  L’elabora el centre i l’envia a la Secretaria General. 

 
 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  CENTRE ( + SECRETARIA GENERAL) 

 
Aplicació d’origen  N/A 
 
Requisits  Elaborar una memòria anual d’activitats al final del curs acadèmic. 

 
Observacions  Lectura de l’indicador : SÍ/NO 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES   
 
Codi indicador  C320 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA i QUALITAT 

 
Objectiu  Seguiment dels resultats acadèmics dels estudiants de grau

 
Denominació  Taxa d’abandonament per titulació (de grau)

 
Definició  Segons el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments universitaris oficials, és la “relació percentual entre el nombre total d’estudiants 
d’una cohort de nou ingrés que haurien d’haver obtingut el títol l’any acadèmic anterior i que 
no s’han matriculat ni en aquest any acadèmic ni en l’anterior”. 

 
Interpretació  Percentatge d'alumnes que, sense haver completat el 100% dels crèdits necessaris per finalitzar 

els estudis, no s'han matriculat a l'ensenyament el curs en el qual havien de completar els 
estudis segons el pla d'estudis ni el curs següent. És a dir, si t és el curs acadèmic previst de 
finalització dels estudis segons la durada de l’itinerari curricular de la titulació, percentatge 
d'alumnes que no han finalitzat els estudis i no s'han matriculat en el curs t ni en el curs t+1. 
 
Fórmula de càlcul (ANECA) 
 
Nombre d’estudiants no matriculats en los 2 últims anys “t” i “t+1” 
-------------------------------------------------------------------------------------- x100 
Nobre d’estudiants matriculats en el curs t-n+1 
n = durada en anys del pla d’estudis 

 
Elaboració  Per seguir el plantejament que es dóna en la definició, hi ha tres paràmetres que cal conèixer: 

 
- “Curs de referència” (t+1): S’assimila al curs acadèmic del qual es calcula la taxa 

d’abandonament. Curs acadèmic escollit per determinar el curs teòric de finalització 
(t).  

- “Curs teòric de finalització” (t): Curs acadèmic previst de finalització dels estudis 
segons la durada de l’itinerari curricular de la titulació.  

- “la durada” (n) de la titulació o el nombre d’anys previst en el pla d’estudis. 
- “el curs inicial” (t-n+1): S’entén com el curs en què un conjunt d'estudiants es 

matriculen per primera vegada a la titulació. Correspon al resultat d’aplicar la fórmula 
següent. 

 
A través d’aquests paràmetres es determina la població d’estudiants de la titulació que 
conformen els “estudiants de nou accés per curs inicial” i els que  d’aquest curs inicial han 
abandonat. 
  
Consensuat amb totes les universitats i el departament competent en matèria d’universitat, es 
considera un estudiant com a “abandonat”, quan durant dos cursos acadèmics seguits no ha 
formalitzat la matrícula vàlida en l’estudi de referència.  
Els estudiants que canvien d’estudi dins titulacions de grau pertanyents a un mateix programa 
formatiu o tronc comú no es consideren com a abandonament. 
 

El valor de l’indicador s’ha d’expressar en tant per cent. 
Tots els objectes/elements que es presenten a l’informe es refereixen a grau. 
L’informe s’actualitza un cop ha finalitzat el període de matrícula.   
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Nivell d’agregació  Centre 
 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 
 
Font  SGA 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 
 
Requisits  Haver tancat el període de matrícula. 

 
Observacions  Aquest indicador és un dels tres que fixa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris a l’hora de fer el seguiment dels 
resultats acadèmics dels estudis de grau i màster universitari i en les memòries de sol·licitud de 
verificació de títols en cal fer una previsió. 
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Nivell d’agregació  Centre 
 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 
 
Font  SGA 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 
 
Requisits  Haver tancat el període de matrícula. 

 
Observacions  Aquest indicador és un dels tres que fixa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris a l’hora de fer el seguiment dels 
resultats acadèmics dels estudis de grau i màster universitari i en les memòries de sol·licitud de 
verificació de títols en cal fer una previsió. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB CENTRES  
 
Codi indicador  C321 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu   

 
Denominació  Percentatge de guies docents de grau publicades a Docnet  

 
Definició 
Interpretació 
Elaboració 

 Nombre de guies docents publicades dels graus del centre entre el nombre d’assignatures dels 
graus del centre. 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  CENTRE 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Abans de la matrícula  

 
 
Font  SRE 

 
Aplicació d’origen  DOCNET 

 
 
Requisits  Les guies docents han d’estar publicades abans de la matrícula 

 

 
Observacions   
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB  DEPARTAMENTS 
 
 
Codi indicador  D000 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Millorar la capacitat investigadora: incrementar la implicació del PDI en RDI 

 
Denominació  Trams de recerca bàsics vius respecte a trams de recerca possibles

 
Definició  Relació entre el nombre de trams de recerca bàsics de tot el PDI del departament respecte als 

trams de recerca possibles 

 
Interpretació  Es computa com a “tram viu” el sexenni de recerca (tram bàsic) concedit a un PDI en algun 

dels darrers sis anys, que correspon a l’activitat duta a terme en el període anterior. 
Expressat en tant per cent. 

 
Elaboració 
 

 Quocient de la suma del total de trams de recerca bàsics i la de trams de recerca possibles del 
PDI doctor del departament. 
 
Per extraure els trams de recerca vius s'han tingut en compte les categories de professorat 
següents: 

CU 
TU 
CEU 
TEU 
Agregat 
Catedràtic contractat 
Lector 
Col·laborador permanent/temporal  

En el cas dels TEU i col·laboradors, només els doctors. 
 
Si el càlcul de “possibles” és inferior als “vius” s’igualen trams possibles a trams vius. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Any natural 

 
Terminis  31 de desembre de l’any en curs 

 
Font  SRH 

 
Aplicació d’origen  HOMINIS  
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Requisits  El PDI ha de tenir emplenats els camps d’informació següents en l’aplicació d’origen: 
- grau titulació (doctor, enginyer, llicenciat, etc.) 
- la categoria (CCE) 
- els mèrits bàsics de recerca assolits (mèrits estatals) 
- data d’antiguitat del primer pas a nòmina 
- actualització de les dades origen a SINIA 
 

 
Observacions  Es computaran els trams de recerca bàsics.

Si l’últim tram és viu es compten tots com trams vius.  
 
El càlcul de l’indicador es realitza a SINIA a partir de les dades disponibles en l’aplicació 
origen (HOMINIS). 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 

 
 
Codi indicador  D001 

 
Àmbit d’actuació  DIUE 

 
Objectiu  Millorar la capacitat investigadora: incrementar la participació del PDI en grups SGR 

 
Denominació  Percentatge de PDI doctor (EJC) del departament que pertany a grups reconeguts de la 

Generalitat 
 
Definició  Relació del PDI doctor en EJC del departament que pertany a grups de recerca reconeguts per 

la Generalitat de Catalunya respecte al total de PDI doctor (EJC) del departament. 

 
Interpretació  Es computa també com a PDI el professorat de la universitat contractat mitjançant el programa 

Ramón y Cajal i el personal contractat mitjançant el programa ICREA destinat a les universitats. 
S’expressa en tant per cent. 

 
Elaboració 
 

 Nombre de PDI doctor (EJC) que pertany a grups reconeguts de la Generalitat dividit pel 
nombre total de PDI doctor (EJC) del departament, multiplicat per cent. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Any 

                                               
Terminis  31 de desembre  

 
Font  SGR i SRH 

 
Aplicació d’origen  GREC, HOMINIS 

 
 
Requisits   

 
Observacions  La convocatòria 2009 té vigència fins al 2013. 

 

 FI  
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB  DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D002 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Millorar la capacitat investigadora: incrementar la participació i lideratge de projectes 

europeus i grans projectes 
 
Denominació  Projectes europeus i grans projectes en què participa algun membre del departament  

 
Definició  Mitjana mòbil dels tres darrers exercicis del total de projectes europeus i grans projectes 

concedits en què participa algun dels membres dels grups de recerca del departament, en el 
marc de l’activitat de recerca desenvolupada per ell mateix a la URV o en institucions d’RDI 
(instituts, centres tecnològics, etc.), amb els quals la Universitat, a través de conveni, adscriu 
l’esmentada activitat. 

 
Interpretació  A efectes d’aquest indicador i seguint els criteris del DIUE, tenen la 

consideració de grans projectes els següents:  
Projectes del VII Programa marc  
Projectes CIBER  
Projectes CONSOLIDER  
Projectes de l’European Science Foundation (ESF)  
Projectes de l’European Space Agency (ESA)  
Projectes de l’European Organization for Nuclear Research (CERN)  
Projectes atorgats per l’European Research Council (ERC)  
Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF)  
Projectes atorgats pels National Institutes of Health (NIH)  
Projectes RETIC (Xarxes temàtiques d’investigació cooperativa sanitària) 
 
No tenen la consideració de projectes europeus o grans projectes: 

- Els concedits per la Unió Europea mitjançant direccions generals diferents de la DG de 
Recerca, tret de casos en què la finalitat última del projecte sigui clarament la recerca.

- Els que tenen com a finalitat principal la mobilitat, la formació i la promoció dels 
investigadors i les investigadores (Marie Curie, Sòcrates, Leonardo, Life). 

- Els orientats a creació i millora d’infraestructures científiques, a la cooperació 
territorial (INTERREG), la formació (e-Learning) i similars. 

- Els projectes CENIT (pendent que se n’aprovi la consideració de gran projecte). 
 
Elaboració 
 

 L’indicador es calcula mitjançant la mitjana mòbil dels projectes concedits en els tres darrers 
anys naturals recollits en el fitxer d’”inputs competitius” de la tramesa anual que es fa a UNEIX.
Cada projecte computa una única vegada al departament de l’investigador responsable de la 
URV.  
Els projectes en què participa PDI permanent del departament i executats en ens vinculats 
computen també per al departament.  
El criteri per assignar un projecte a un any es basa en la data de resolució de la convocatòria. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Any natural  
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Terminis  30 de juny 

 
Font  Fitxer de projectes enviats per la URV al DIUE, elaborats a partir de la informació 

subministrada pel Servei de Gestió de la Recerca (tècnic de gestió de dades), ICAC, IPHES, 
IREC, IISPV, CTNS i altres centres i ens de recerca vinculats a la Universitat. En aquells centres 
en què la FURV realitza la gestió econòmica, les dades les subministra la mateixa Fundació. 

 
Aplicació d’origen  GREC, FENIX i altres fonts utilitzades per gestionar projectes dels ens vinculats.  
 
Requisits  Els fitxers origen han d’estar validats pel DIUE i carregats a SÍNIA. 

 
Observacions  El criteri utilitzat es correspon al que fixa el DIUE a l’hora de calcular aquest mateix indicador.

 
Les dades origen es corresponen amb les mateixes que utilitza el DIUE per calcular l’indicador. 
 
Per al CP2009-10, aquest indicador va ser calculat sobre la mitjana mòbil dels exercicis 2007 i 
2008. 

 
 
 

 08/06/2010 
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Terminis  30 de juny 

 
Font  Fitxer de projectes enviats per la URV al DIUE, elaborats a partir de la informació 

subministrada pel Servei de Gestió de la Recerca (tècnic de gestió de dades), ICAC, IPHES, 
IREC, IISPV, CTNS i altres centres i ens de recerca vinculats a la Universitat. En aquells centres 
en què la FURV realitza la gestió econòmica, les dades les subministra la mateixa Fundació. 

 
Aplicació d’origen  GREC, FENIX i altres fonts utilitzades per gestionar projectes dels ens vinculats.  
 
Requisits  Els fitxers origen han d’estar validats pel DIUE i carregats a SÍNIA. 

 
Observacions  El criteri utilitzat es correspon al que fixa el DIUE a l’hora de calcular aquest mateix indicador.

 
Les dades origen es corresponen amb les mateixes que utilitza el DIUE per calcular l’indicador. 
 
Per al CP2009-10, aquest indicador va ser calculat sobre la mitjana mòbil dels exercicis 2007 i 
2008. 

 
 
 

 08/06/2010 
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FITX 
FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D003 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Millorar la capacitat investigadora: incrementar la participació i lideratge de projectes 

europeus i grans projectes 
 
Denominació  Projectes europeus i grans projectes coordinats i/o liderats per algun membre del departament

 
Definició  Mitjana mòbil dels tres darrers exercicis del total de projectes europeus i grans projectes 

liderats i/o coordinats pels investigadors membres del departament, en el marc de l’activitat de 
recerca desenvolupada pel mateix departament a la URV o en institucions de RDI (instituts, 
centres tecnològics, etc), amb els quals la Universitat, a través de conveni, adscriu l’esmentada 
activitat. 

 
Interpretació  A efectes d’aquest indicador, tenen la consideració de grans projectes els següents:  

 
Projectes del VII Programa marc  
Projectes CIBER  
Projectes CONSOLIDER  
Projectes de l’European Science Foundation (ESF)  
Projectes de l’European Space Agency (ESA)  
Projectes de l’European Organization for Nuclear Research (CERN)  
Projectes atorgats per l’European Research Council (ERC)  
Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF)  
Projectes atorgats pels National Institutes of Health (NIH)  
Projectes RETIC (Xarxes temàtiques d’investigació cooperativa sanitària) 
 
No tenen la consideració de projectes europeus o grans projectes: 

- Els concedits per la Unió Europea mitjançant direccions generals diferents de la DG de 
Recerca, tret de casos en què la finalitat última del projecte sigui clarament la recerca.

- Els que tenen com a finalitat principal la mobilitat, la formació i la promoció dels 
investigadors i les investigadores (Marie Curie, Sòcrates, Leonardo, Life). 

- Els orientats a creació i millora d’infraestructures científiques, a la cooperació 
territorial (INTERREG), la formació (e-Learning) i similars. 

- Els projectes CENIT (pendent que se n’aprovi la consideració de gran projecte). 
 
Per als projectes del Programa marc de la UE es considera que ser coordinador de projecte 
equival a liderar-lo, mentre que ser la persona de la universitat responsable institucional de la 
seva participació (partner) és considerat com a participació de la universitat en el projecte de 
recerca.  
 
Els projectes seran considerats d’acord amb la seva data de signatura, si la formalització és 
preceptiva, o de la data de la seva resolució. En el cas dels projectes pluriennals, cada projecte 
serà associat a l’exercici corresponent a la seva data de signatura o de resolució.  
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Elaboració 
 

 L’indicador es calcula amb la mitjana mòbil dels projectes concedits en els tres darrers anys 
naturals recollits en el fitxer d’”inputs competitius” de la tramesa anual que es fa a UNEIX. 
Cada projecte computa una única vegada al departament de l’investigador responsable de la 
URV.  
Els projectes liderats per PDI permanent del departament i executats en ens vinculats computen 
també per al departament. 
El criteri per assignar un projecte a un any es basa en la data de resolució de la convocatòria. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Any natural

 
Terminis  30 de juny 

 
Font  Fitxer de projectes enviats per la URV al DIUE, elaborats a partir de la informació 

subministrada pel Servei de Gestió de la Recerca (tècnic de gestió de dades), ICAC, IPHES, 
IREC, IISPV, CTNS i altres centres i ens de recerca vinculats a la Universitat. En aquells centres 
en què la FURV realitza la gestió econòmica, les dades les subministra la mateixa Fundació. 

 
Aplicació d’origen  GREC, FENIX i altres fonts utilitzades per gestionar projectes dels ens vinculats. 
 
Requisits  Els fitxers origen han d’estar validats pel DIUE i carregats a SÍNIA  

 
Observacions  El criteri utilitzat es correspon al que fixa el DIUE a l’hora de calcular aquest mateix indicador.

 
Les dades origen es corresponen amb les mateixes que utilitza el DIUE per calcular l’indicador.
 
Per al CP2009-10, aquest indicador va ser calculat sobre la mitjana mòbil dels exercicis 2007 i 
2008. 
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Elaboració 
 

 L’indicador es calcula amb la mitjana mòbil dels projectes concedits en els tres darrers anys 
naturals recollits en el fitxer d’”inputs competitius” de la tramesa anual que es fa a UNEIX. 
Cada projecte computa una única vegada al departament de l’investigador responsable de la 
URV.  
Els projectes liderats per PDI permanent del departament i executats en ens vinculats computen 
també per al departament. 
El criteri per assignar un projecte a un any es basa en la data de resolució de la convocatòria. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Any natural

 
Terminis  30 de juny 

 
Font  Fitxer de projectes enviats per la URV al DIUE, elaborats a partir de la informació 

subministrada pel Servei de Gestió de la Recerca (tècnic de gestió de dades), ICAC, IPHES, 
IREC, IISPV, CTNS i altres centres i ens de recerca vinculats a la Universitat. En aquells centres 
en què la FURV realitza la gestió econòmica, les dades les subministra la mateixa Fundació. 

 
Aplicació d’origen  GREC, FENIX i altres fonts utilitzades per gestionar projectes dels ens vinculats. 
 
Requisits  Els fitxers origen han d’estar validats pel DIUE i carregats a SÍNIA  

 
Observacions  El criteri utilitzat es correspon al que fixa el DIUE a l’hora de calcular aquest mateix indicador.

 
Les dades origen es corresponen amb les mateixes que utilitza el DIUE per calcular l’indicador.
 
Per al CP2009-10, aquest indicador va ser calculat sobre la mitjana mòbil dels exercicis 2007 i 
2008. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 

 
Codi indicador  D004 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Ingressos per projectes RDI provinents de convocatòries competitives 

 
Denominació  Ingressos contractats per projectes de transferència de tecnologia i coneixement provinents per 

via competitiva. 
 

 
Definició  Mitjana mòbil d’ingressos d’imports contractats per projectes de transferència de tecnologia i 

coneixement provinents de convocatòries públiques competitives en què participen els grups 
de recerca del departament. 
 

 
Interpretació  Mitjana mòbil (excepte cànons Normativa URV vigent) dels projectes de transferència de 

tecnologia i coneixement, la concessió dels quals es fa mitjançant de convocatòria pública 
competitiva. S’ha d’expressar en euros (€). 

 
Elaboració 
 

 L’indicador es calcula amb la mitjana mòbil dels projectes concedits en els tres darrers anys 
naturals recollits en el fitxer d’”inputs competitius” de la tramesa anual que es fa a UNEIX. 
Es computaran els ingressos a partir del criteri de la data de concessió. 
Els projectes concedits als ens vinculats a la URV en què l’investigador principal (IP) sigui PDI 
permanent del departament també computen com a ingressos de projectes del departament. 
S’imputa l’import al departament de l’IP del projecte. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Any natural 
 
Terminis  30 de juny 

 
Font  Fitxer de projectes enviats per la URV al DIUE, elaborats a partir de la informació 

subministrada pel SGR, i altres ens de recerca vinculats a la Universitat. En aquells centres en 
què la FURV realitza la gestió econòmica, les dades les subministra la mateixa Fundació. 

 
Aplicació d’origen  GREC, FENIX i altres fonts utilitzades per gestionar projectes dels ens vinculats.  

 
Requisits  Les dades han d’estar actualitzades a GREC  

Els fitxers origen han d’estar validats pel DIUE i carregats a SÍNIA. 
 

 
Observacions  Per al CP2009-10, aquest indicador va ser calculat només sobre la mitjana mòbil dels exercicis 

2007 i 2008. 
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FITXA INDI 
 
FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D005 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-2010 (DIUE) 

 
Objectiu  Incrementar la transferència de tecnologia i coneixement: incrementar el finançament de la 

URV per via no competitiva 
 
Denominació  Ingressos totals per via no competitiva 

 
Definició  Mitjana mòbil d’ingressos contractats per projectes de transferència de tecnologia i 

coneixement per vies no competitives, contractes, convenis, serveis, assajos, donacions i altres 
en què participen els grups de recerca del departament. 

 
Interpretació  Mitjana mòbil dels projectes de transferència de tecnologia i coneixement, el finançament del 

quals,es realitza a través de contractes i/o prestació de serveis. S’ha d’expressar en euros (€). 
S’exclouen els ingressos provinents de contractes relacionats amb la docència, contractes de 
formació i similars.  
Es considerarà el finançament total compromès (la totalitat en el moment de la signatura del 
contracte). 

 
Elaboració  L’indicador es calcula amb la mitjana mòbil dels projectes concedits en els tres darrers anys 

naturals recollits en el fitxer d’”inputs no competitius” de la tramesa anual que es fa a UNEIX. 
Cada projecte computa una única vegada al departament de l’investigador responsable de la 
URV 
 
No es consideren els ingressos provinents de contractes de llicències de patents. 
 
El criteri per assignar un projecte a un any es basa en la data de signatura del contracte. 
 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Any natural 

 
Terminis  30 de juny 

 
 
Font  Fitxer de projectes enviats per la URV al DIUE, elaborats a partir de la informació 

subministrada pe l’SGR i altres ens de recerca vinculats a la Universitat. En aquells centres en 
què la FURV realitza la gestió econòmica, les dades les subministra la mateixa Fundació. 

 
Aplicació d’origen  GREC, FENIX i altres fonts utilitzades per gestionar de projectes dels ens vinculats. 
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Requisits  En el cas dels convenis d’R+D+i gestionats des de la URV, comporta les actuacions següents: 

 
Seleccionar els “convenis” gestionats pe l’SGR que siguin contractes. 
Reunions amb Servei de Recursos Econòmics per tal de seleccionar aquelles subvencions 
que són no competitives.  
 
El Servei de Recursos Econòmics, atenent la normativa comptable, distingeix entre 
prestacions de serveis (generalment contractes) i subvencions/donacions. Les prestacions 
de serveis són ingressos de la via no competitiva, i les subvencions poden ser ingressos de 
la via competitiva o de la via no competitiva. Un cop seleccionades les actuacions, cal 
confirmar que són NO competitives, que no han estat entrades abans a GREC i entrar-les.  
De les actuacions no competitives cal confirmar els imports amb el Servei de Recursos 
Econòmics URV o de la FURV. 
 
Els fitxers origen han d’estar validats pel DIUE i carregats a Sínia. 

 
Observacions  El criteri utilitzat es correspon al que fixa el DIUE a l’hora de calcular aquest mateix indicador.

 
Les dades origen es corresponen amb les mateixes que utilitza el DIUE per calcular l’indicador.
  
Per al CP2009-10, aquest indicador va ser calculat sobre la mitjana mòbil dels dos exercicis 
2007 i 2008.
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FITX 
FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB  DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D007 

 
Àmbit d’actuació  DIUE 

 
Objectiu  Adaptar l’estructura de professorat a la demanda docent i millorar la qualitat del professorat: 

millorar la qualitat docent del professorat
 
Denominació  Encàrrec docent del departament 

 
Definició  Càrrega docent real del departament respecte a la capacitat docent potencial del departament. 

 
Interpretació / 
Elaboració 
 
 

 Per determinar la capacitat lectiva potencial dels estudis es pren com a referència la dedicació 
contractada per a cada PDI amb les reduccions docents reconegudes. 

 
 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració d’informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat. 

 
Observacions  Per determinar la capacitat docent potencial del departament no es tenen en compte les figures 

el finançament de les quals és extern o per programes propis de la universitat. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
 
Codi indicador  D008 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Incrementar el nombre de tesis defensades i la productivitat científica

 
Denominació  Nombre de tesis defensades 

 
Definició  Total de tesis defensades i aprovades adscrites al departament a què estigui adscrit el director/a 

de la tesi doctoral. 
 

 
Interpretació  Nombre total de tesis doctorals defensades i aprovades durant el curs acadèmic de referència. 

 
Elaboració 
 

 Tesis defensades que hagin estat dirigides per algun membre del departament. 
 
En cas de codirecció de tesi per part d’investigadors membres de departaments diferents, el 
càlcul és 1/(m/n), en què m representa els membres-directors de tesi del departament i n, el 
total de directors de la tesi, independentment del departament. 
 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, 30 de setembre 

 
Font  Escola de Postgrau i Doctorat

 
Aplicació d’origen  UXXI  
 
Requisits  - Disposar de la informació sobre el/s director/s de tesi. 

- Totes les tesis defensades a la URV han d’estar computades. 
 
Observacions  Tenint en compte el criteri del DIUE, tan sols es computen les tesis defensades a la URV. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D102 

 
Àmbit d’actuació  POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
Objectiu  Millorar les competències lingüístiques i impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Percentatge de tesis escrites en anglès 

 
Definició  Percentatge de tesis escrites en anglès respecte al total de tesis escrites en el curs de referència. 

 
Interpretació  Percentatge de tesis dirigides per algun membre del departament que han estat escrites en 

anglès. 

 
Elaboració  Total de tesis dirigides per algun membre del departament que han estat escrites en anglès 

dividit pel nombre total de tesis dirigides al departament. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, 30 de setembre 

 
Font  Escola de Postgrau i Doctorat 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 

 
 
Requisits  El departament ha de facilitar aquesta informació en fer el registre de les tesis. 

 
Observacions  UXXI incorpora un camp amb la llengua “idioma redacció tesis” i un altre camp sobre “idioma 

defensa tesis”. 
 

 
 



47 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Organització i Recursos

Indicadors de Contracte Programa 2010-2011 

  Página 1 de 1      
 

FITXA IN 
FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D109 

 
Àmbit d’actuació  POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
Objectiu  Millorar les competències lingüístiques 

 
Denominació  Percentatge del PAS del departament que realitza accions formatives de llengua anglesa 

 
Definició / 
Interpretació 

 PAS del departament/unitat que realitza accions formatives de llengua anglesa. 

 
Elaboració  Computen les persones matriculades i que finalitzen el curs, independentment de si l’aproven 

o el suspenen. 
 
Nombre de PAS del departament/unitat que realitzen accions formatives de llengua anglesa 
dividit entre el nombre total del PAS del departament/unitat 
 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre

 
Font  SRH 

 
Aplicació d’origen  Fulls excel 

 
 
Requisits  Només computen les accions formatives procedents del Pla de formació del PAS. 

 
Observacions  No es consideren els abandonaments. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS  
 
Codi indicador  D110 

 
Àmbit d’actuació  POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
Objectiu  Millorar les competències lingüístiques 

 
Denominació  Percentatge del PDI que realitza accions formatives de llengua anglesa 

 
Definició / 
Interpretació 

 PDI del departament que realitza accions formatives de llengua anglesa. 

 
Elaboració  Nombre de PDI del departament que realitza accions formatives de llengua anglesa dividit 

entre el nombre total del PDI del departament. 
 
Computen les persones matriculades i que aproven el curs. 
 
Els cursos d’anglès poden ser aquells realitzats al Servei Lingüístic de la URV o en un altra 
entitat o escola homologada o reconeguda (com l’Escola Oficial d’Idiomes). 
 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  ICE 

 
Aplicació d’origen  Base de dades pròpia 
 
Requisits  Per tal de computar en aquest indicador, per als cursos d’anglès no realitzats en la URV, el PDI 

ha d’informar l’ICE. 

 
Observacions  L’ICE no oferta cursos d’anglès, només fa difusió dels cursos que imparteix el SL. 

 
Quan el PDI aprova un curs d’anglès, el mateix professor pot sol·licitar a l’ICE el 
reemborsament dels diners de la matrícula. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D200 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIO 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Nombre de dies d'estades de mobilitat entrant del PDI 

 
Definició / 
Interpretació 

 Nombre de dies en què PDI d’altres universitats o membres d’altres centres de recerca,
provinents de països de fora de l’Estat espanyol, han fet alguna estada al departament. 

 
Elaboració  Algunes de les tipologies d’estades que es tenen en compte són:  

 
- docència de grau i postgrau 
- estades de recerca 
- tercera missió 
- visites institucionals 
- formació personal (Erasmus, etc.) 
- Altres 

 
 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT  

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic  

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  I-Center, Servei de Recursos Humans 

 
Aplicació d’origen  Base dades ACCES, HOMINIS, UXXI 
 
Requisits  El departament ha de comunicar les estades a l’I-Center.  

 
 
Observacions  Fins al curs 2007-08 no es declara al DIUE.
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
Codi indicador  D201 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV

 
Denominació  Nombre de dies d’estades de mobilitat sortint del PDI

 
Definició  Nombre de dies en què membres de PDI del departament han realitzat alguna estada en un 

altra universitat i/o centre de recerca. 
 
Interpretació  Tipologia d’estades: 

a) Sabàtics  
b) Permisos de més de 3 mesos aprovats per la Comissió Delegada de Recursos Humans 
c) Permisos d’entre 10 dies i 3 mesos aprovats per vicerectorat 
d) Permisos de menys de 10 dies aprovats pel departament  

 
Elaboració  Suma del total de nombre de dies que membres de PDI del departament han realitzat alguna 

estada en un altra universitat o en un centre de recerca. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT  

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic  

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  SRH 

 
Aplicació d’origen  HOMINIS 

 
 
Requisits  Per a estades de menys de 10 dies, només es comptabilitzen els permisos que el departament 

ha comunicat al Servei de Recursos Humans. 
 

 
Observacions  Fins al curs 2007-08 aquesta informació no es declara al DIUE.

FITXA IN 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D202  

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Nombre de dies d'estades de mobilitat entrant del PAS 

 
Definició / 
Interpretació 

 Total de dies en què membres del personal tècnic i/o administratiu (PAS) d’altres universitats 
han fet alguna estada en el departament. 

 
Elaboració  Suma del total de dies d’estada realitzats per PAS de fora de la URV procedent de fora de 

l’Estat, independentment del programa de mobilitat a través del qual la realitzen. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic  

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  I-Center i Servei de Recursos Humans 

 
Aplicació d’origen  Fulls excel 

 
 
Requisits  Tenir registrada la mobilitat de PAS entrant

 
Observacions  Els programes de mobilitat de PAS no són gestionats per una única unitat. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D203 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Nombre de dies d'estades de mobilitat sortint del PAS 

 
Definició/ 
Interpretació 

 Total de dies en què membres del personal tècnic i/o administratiu (PAS) del departament han 
fet alguna estada en altres universitats. 

 
Elaboració  Suma del total de dies d’estada realitzats per PAS del departament en institucions de fora de 

l’Estat. Per tant, no es consideren els programes que tenen com a destinació institucions de 
l’Estat (DRAC, etc.). 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic  

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  I-Center i Servei de Recursos Humans 

 
Aplicació d’origen  Fulls excel 

 
 
Requisits  Tenir registrada la mobilitat de PAS sortint 

 
Observacions   
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D205 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Incrementar la visibilitat internacional de la recerca a la URV 

 
Denominació  Nombre de publicacions internacionals (no indexades) per PDI 

 
Definició  Nombre de publicacions internacionals recollides a GREC segons la tipologia següent: 

publicacions no indexades (article i ressenyes) i altres publicacions (article en llibre, capítol de 
llibre i llibre) fetes per PDI del departament (plantilla pressupostada). 

 
Interpretació  Es consideren publicacions internacionals les que s’han publicat en revistes (no indexades a 

l’ISI) i en editorials de fora d’Espanya. Es tracta d’un indicador complementari al nombre de 
publicacions internacionals indexades (ISI).  

 
Elaboració  Es calcula l’indicador com el Nombre de publicacions internacionals dividit pel nombre de 

PDI del departament pressupostat. 
 
Aquestes dades s’obtenen a partir del currículum dels investigadors que ells mateixos 
s’encarreguen d’emplenar a GREC. Un cop validades, les dades introduïdes a GREC s’han de 
carregar a SÍNIA (Datawarehouse URV) per fer-ne el tractament corresponent. En concret, la 
identificació de les publicacions internacionals en l’informe de SÍNIA es fa a partir de l’atribut 
“caràcter publicació: nacional/internacional”. 
 
En el cas que hi participin diversos autors d’un mateix departament, només es comptabilitza 
una vegada. 
 
Queden excloses les publicacions en premsa.

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Any natural 

 
Terminis  Plantilla de PDI pressupostada del departament: dades a 31 de desembre 

 
Font  SGR 

 
Aplicació d’origen  GREC 
 
Requisits  Els investigadors han d’actualitzar els seus currículums a GREC en els terminis establerts. 

Quan s’han validat les dades dels currículums introduïdes a GREC s’han de carregar a SÍNIA. 

 
Observacions  Cal tenir en compte que en la base de dades GREC les publicacions en què participen autors 

de diferents departaments es comptabilitzen en cadascun dels departaments.  
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FIT 
FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D206 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Incrementar el nombre de publicacions internacionals 

 
Denominació  Nombre de publicacions internacionals indexades (ISI) per PDI 

 
Definició  Nombre de publicacions internacionals indexades en bases de dades de l’ISI Web of 

Knowledge (Current Contents Connect i Web of Science) per PDI del departament 

 
Interpretació  Nombre de publicacions del departament indexades a l’ISI durant l’any de referència per PDI 

del departament (plantilla pressupostada). 

 
Elaboració  Es calcula l’indicador com el Nombre de publicacions del departament indexades a l’ISI durant 

l’any de referència dividit pel nombre de PDI del departament pressupostat. 
 
El nombre de publicacions s’obté a partir del tractament de les dades del Web of Science que, 
en combinació amb el Current Contents Connect, permet mostrar una visió més ajustada de la 
producció científica visible de la URV indexada a l’ISI, així com de la distribució segons 
departaments. 
 
El criteri per assignar les publicacions —s’hi inclouen les interdepartamentals i col·laboracions 
de la URV amb institucions estatals o internacionals— al departament corresponent s’ha basat 
exclusivament en la filiació del primer autor/-a de la URV signant, per tal d’evitar duplicacions.

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Any natural 

 
Terminis  31 de desembre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Bases de dades de l’ISI Web of Knowledge

http://www.isiwebofknowledge.com 
 
Requisits  És aconsellable que els investigadors incloguin el nom de la Universitat Rovira i Virgili en 

l’adreça de l’article i sempre amb la mateixa nomenclatura per facilitar-ne la identificació. 

 
Observacions  El GTR elabora anualment un informe sobre la visibilitat de la producció científica de la 

Universitat Rovira i Virgili que presenta el rector al Consell de Govern. 
 

08/06/2010 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D207 

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Incrementar la visibilitat dels investigadors de la URV 

 
Denominació  Nombre de Highly Cited Papers (HCP)  

 
Definició  Nombre de publicacions considerades HCP en la base de dades Essential Science Indicators 

(ESI) de l’ISI Web of Knowledge publicades per PDI del departament.  

 
Interpretació  El nombre de HCP és un indicador de la producció científica d’excel·lència. 

Es tracta de l’1% dels documents publicats en revistes indexades a l’ESI, continguda al Web of 
knowledge, amb més freqüència de citació per any i àrea de coneixement acumulats durant els 
darrers 10 anys. 
S’expressa en valor absolut. 

 
Elaboració  Extracció de les dades corresponents a la URV a partir de l’indicador HCP de l’ESI i assignació 

de l’article al departament del primer autor URV signant per tal d’evitar duplicacions dels 
articles. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Les dades que es mostren en aquesta base de dades sempre es refereixen als darrers 10 anys. 

 
Terminis  31 de desembre 

 
 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  ESI Essential Science Indicators

Bases de dades de l’ISI Web of Knowledge 
http://www.isiwebofknowledge.com 

 
Requisits  És aconsellable que els investigadors incloguin el nom de la Universitat Rovira i Virgili en 

l’adreça de l’article i sempre amb la mateixa nomenclatura per facilitar-ne la identificació. 

 
Observacions  Base de dades dinàmica que dóna cobertura als últims 10 anys amb actualitzacions cada dos 

mesos durant l’any en curs. 
El GTR elabora anualment un informe sobre la visibilitat de la producció científica de la 
Universitat Rovira i Virgili que presenta el rector al Consell de Govern. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D208  

 
Àmbit d’actuació  INTERNACIONALITZACIÓ 

 
Objectiu  Impulsar la internacionalització de la URV 

 
Denominació  Percentatge d’estudiants internacionals de doctorat per POP 

 
Definició  Relació entre el total d’estudiants, de nacionalitat no espanyola, matriculats en programes de 

doctorat, en què participa el departament, que pertanyen a un mateix POP respecte al total de 
matriculats en aquests programes. 

 
Interpretació  Juntament amb l’indicador d’estudiants estrangers de màster, representa una evidència del grau 

de visibilitat internacional de l’oferta de postgrau oficial de la Universitat. 

 
Elaboració  A partir del total d’estudiants matriculats de cada doctorat es considera els que tenen una 

nacionalitat diferent de l’“espanyola”. A l’hora de fer aquesta explotació, els estudiants 
dels qui no consta la nacionalitat no es tindran en compte en el còmput de l’indicador.  
Els estudiants que compleixen aquesta condició conformen els estudiants de doctorat del 
POP de fora de l’Estat espanyol. 

 
D’altra banda, es computa el nombre total dels estudiants dels programes de doctorat que 
pertanyen a un mateix POP del centre. 

 
Un cop es determina una variable i una altra, es calcula la proporció que representen en el 
conjunt de doctorats del departament els de fora de l’Estat respecte al total. El resultat 
s’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  Centre i departament 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 
 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  I-Center, Servei de Gestió Acadèmica, Escola de Postgrau i Doctorat 

 
Aplicació d’origen  UXXI-AC 
 
Requisits  -Haver finalitzat el període de matrícula. 

-Els estudiants han de tenir emplenat el camp nacionalitat correctament. 

 
Observacions  S’assigna el programa de doctorat a tots els departaments implicats.  

 
En el cas de doctorats interuniversitaris, només es comptabilitzen els estudiants matriculats per 
la URV. Per tant, no es consideren els doctorats interuniversitaris en què la matrícula és 
realitzada per una altra universitat. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi Indicador  D301 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Virtualització dels ensenyaments. Ús de l’entorn virtual de formació (EVF) 

 
Denominació  Percentatge de professors que són usuaris habituals de l'EVF. 

 

 
Definició  Percentatge dels professors d’un mateix departament que accedeixen com a mínim un cop a la 

setmana a l’EVF, respecte al nombre total del professorat del departament. 
 

 
Elaboració/ 
Interpretació 

 Nombre de professors del departament que accedeixen coma mínim una vegada per setmana a 
l’EVF dividit entre el nombre de professors del departament. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, setembre 

 
 
Font  SRE 

 
 
Aplicació d’origen  MOODLE 

 
 
Requisits   

 

 
Observacions   
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi Indicador  D302 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Pacte de dedicació (PdD) 

 
Denominació  Percentatge de PDI amb pacte de dedicació complet. 

 
Definició  S’entén pacte de dedicació complet quan s’assoleix el llindar mínim de 10UAA. 

 
Interpretació  Relació de PDI amb el PdD complet respecte al PDI del departament amb PdD. 

S’expressa en tant per cent. 
Existeixen diverses tipologies d’UAA. El resultat final és el sumatori de totes. 

 
Elaboració  Nombre de PDI del departament amb pacte de dedicació complet dividit pel nombre total del 

PDI que fa el pacte de dedicació, multiplicat per cent. 
Anual, una vegada s’ha tancat el pacte de dedicació. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 
 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre  

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Aplicació PdD 

 
 
Requisits  Fer el pacte de dedicació 
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Observacions  Vegeu Normativa del pacte de dedicació. 

Els agents que participen en el pacte de dedicació són: 
 
a) El personal docent i investigador 
Les categories de personal docent i investigador, a temps complet, a les quals s'aplica aquesta 
normativa són les següents: 
- Catedràtics d'universitat 
- Professorat titular d'universitat 
- Catedràtics d'escola universitària 
- Professorat titular d'escola universitària 
- Professorat en comissió de serveis a la URV 
- Catedràtics contractats 
- Professorat agregat 
- Professorat lector 
- Professorat col·laborador 
b) El departament, a través del seu consell 
c) El director/a de departament 
d) El vicerector/a de l'àmbit de personal docent i investigador 
e) La Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern  
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi Indicador  D303 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Pacte de dedicació (PdD) 

 
Denominació  Nombre d’UAA totals mitjanes del departament 

 
Definició / 
Interpretació 

 És la mitjana de les UAA totals obtingudes entre tot el personal acadèmic adscrit al 
departament que realitza el pacte de dedicació en un curs acadèmic. 
 

 
Elaboració  Anual, una vegada s’ha tancat el pacte de dedicació.

 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre  

 
Font  GTR 

 
 
Aplicació d’origen  Aplicació PdD 

 
 
Requisits  Fer el pacte de dedicació 

 

 
Observacions  Vegeu Normativa del pacte de dedicació. 
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FITX 
FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
Codi indicador  D304 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu   

 
Denominació  Memòria anual d'activitat del departament 

 
Definició  Memòria del departament en què es resumeixen les activitats dutes a terme pel departament 

durant el curs acadèmic de referència. 

 
Interpretació  Contingut: docència, recerca, transferència 

 
Elaboració  L’elabora el departament i l’envia a la Secretaria General 

 
 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  Departament ( + Secretaria General)

 
Aplicació d’origen  N/A 
 
Requisits  Tots els departaments han d’elaborar una memòria anual d’activitats al final del curs acadèmic.

 
Observacions  Lectura de l’indicador : SÍ/NO 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS  
 
Codi indicador  D305 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu   

 
Denominació  Percentatge d'assignatures obligatòries i troncals que imparteix el PDI associat. 

 

 
Definició/ 
Interpretació 

 Percentatge d'assignatures obligatòries i troncals que imparteix el PDI associat 
asdcrit al departament. 
En el cas dels graus s’hi inclouen assignatures bàsiques i obligatòries. 
 

 
Elaboració  Càrrega docent de les assignatures troncals i obligatòries que imparteix el PDI associat adscrit 

al departament, dividit entre la càrrega docent total impartida en assignatures obligatòries i 
troncals que imparteix el PDI adscrit al departament. 
 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració d’informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat. 

 
Observacions   
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS  
 
Codi indicador  D306 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu   

 
Denominació  Percentatge de professors associats 

 
Definició/ 
Interpretació 

 Percentatge de PDI associat adscrit al departament

 
Elaboració  Nombre de PDI associat adscrit al departament dividit pel nombre total de PDI del 

departament. 
S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració d’informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat. 

 
Observacions  Per determinar el nombre total de PDI del departament no es tenen en compte les figures el 

finançament de les quals és extern o per programes propis de la Universitat. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS  
 
Codi indicador  D307 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu   

 
Denominació  Percentatge de becaris 

 
Definició/ 
Interpretació 

 Percentatge de becaris del departament

 
Elaboració  Nombre de becaris que hi ha al departament dividit pel nombre total de PDI del departament. 

S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració d’informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat. 

 
Observacions  Per determinar el nombre total de PDI del departament no es tenen en compte les figures el 

finançament de les quals és extern o per programes propis de la Universitat. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS 
 
 

Codi indicador  D308 

 
Àmbit d’actuació  Finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-10 (DIUE) 

 
Objectiu  Incrementar el nombre de tesis defensades i la productivitat científica 

 
Denominació  Percentatge de tesis defensades amb menció europea  

 
Definició  Relació entre les tesis defensades i aprovades amb menció europea, que han estat dirigides per 

investigadors membres del departament, respecte al total de tesis defensades dirigides per 
membres del departament. 

 
Interpretació  Nombre total de tesis doctorals defensades i aprovades amb menció europea durant el curs 

acadèmic de referència. 

 
Elaboració 
 

 Nombre de tesis defensades amb menció europea que hagin estat dirigides per algun membre 
del departament dividit pel nombre total de les tesis defensades que hagin estat dirigides per 
algun membre del departament. 
Expressat en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT  

 
 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 30 de setembre 

 
Font  Escola de Postgrau i Doctorat 

 
Aplicació d’origen  UXXI  
 
Requisits  - Disposar de la informació sobre la condició de menció europea de la tesi i sobre el/s 

seu/s director/s. 
- Totes les tesis defensades a la URV han d’estar computades. 

 
 
Observacions  Tenint en compte el criteri del DIUE, tan sols es computen les tesis defensades a la URV. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS  
 
Codi indicador  D309 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Adequació de plantilla de PDI a requeriments per a la verificació de títols oficials 

 
Denominació  Percentatge de PDI permanent (en EJC) del departament 

 
Definició  Proporció de personal docent investigador (PDI) permanent del departament. 

 
Interpretació  Aquest indicador quantifica el pes del personal docent i investigador del departament, de 

caràcter permanent, expressat en equivalent a dedicació plena respecte al total de la plantilla. 

 
Elaboració  S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració d’informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat. 

 
Observacions  No es té en compte el personal finançat per programes externs o programes propis de la 

universitat. 
 
Aquest indicador forma part del Contracte programa quan no s’arribi al 60% de percentatge de 
PDI (EJC) per titulació. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS  
 
Codi indicador  D310 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Adequació de plantilla de PDI a requeriments per a la verificació de títols oficials 

 
Denominació  Percentatge de PDI funcionari (en EJC) del departament 

 
Definició  Proporció de personal docent investigador (PDI) funcionari del departament. 

 
Interpretació  Aquest indicador quantifica el pes del personal docent i investigador del departament, de 

caràcter funcionari, expressat en equivalent a dedicació plena respecte al total de la seva 
plantilla. 

 
Elaboració  S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració d’informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat. 

 
Observacions  No es té en compte el personal finançat per programes externs o programes propis de la 

universitat. 
 
Aquest indicador només formarà part del Contracte programa en el cas que no s’arribi al 51% 
de percentatge de PDI funcionari per titulació. 
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FITXA INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS  
 
Codi indicador  D311 

 
Àmbit d’actuació  DOCÈNCIA I QUALITAT 

 
Objectiu  Adequació de plantilla de PDI a requeriments per a la verificació de títols oficials 

 
Denominació  Percentatge de PDI doctor (en EJC) del departament 

 
Definició  Proporció de personal docent investigador (PDI) doctor del departament. 

 
Interpretació  Aquest indicador quantifica el pes del personal docent i investigador del departament, amb la 

titulació de doctor, expressat en equivalent a dedicació plena respecte al total de la seva 
plantilla. 

 
Elaboració  S’expressa en tant per cent. 

 
Nivell d’agregació  DEPARTAMENT 

 
Referent temporal  Curs acadèmic 

 
Terminis  Curs tancat, màxim 31 d’octubre 

 
Font  GTR 

 
Aplicació d’origen  Elaboració d’informes POA 
 
Requisits  Treballar amb dades consolidades, quan el POA ja està emplenat i validat.  

 
Observacions  No es té en compte el personal finançat per programes externs o programes propis de la 

Universitat. 
 
Aquest indicador només formarà part del Contracte programa en el cas que no s’arribi al 50% 
de percentatge de PDI doctor per titulació 

 


