
Dimensionament de càrrecs 
 Coordinador de Màster i de Programa de Doctorat 

 
Antecedents 
 
En la sessió extraordinària de 2 de juny de 2011 del Consell de Govern de la URV 
es va acordar delegar a la Comissió de Recursos Humans l’elaboració d’un nou 
model de dimensionament de coordinació de màster i doctorat que permetés un 
estalvi de 45.709 € l’any 2012, equivalent al 18 % del total del pressupost 2011. 
 
El nou model, a més d’aconseguir aquest estalvi, ha de permetre també identificar i 
explicitar línies estratègiques pel que fa als màsters (nombre mínim d’alumnes 
d’acord amb els criteris de programació de la Generalitat) i als programes de 
doctorat (menció d’excel·lència), més enllà de si actualment tenen o no una 
persona a qui se li reconeguin les tasques de coordinació de màster o de programa 
de doctorat. 
 
Els recursos que actualment es destinen a les coordinacions de màster i doctorat 
són els següents: 

- Coordinació de màster (CM): 6 crèdits de reducció + retribució + 2,5 UAA 
- Coordinació de programa de doctorat (CD): 6 crèdits de reducció + 1,5 UAA 

 
Proposta 
 
Cada POP tindrà a la seva disposició uns recursos en funció de la valoració dels 
màsters i doctorats que el componguin, gestionats a través de l’òrgan responsable 
per cada POP. 
 
En base a les línies estratègiques esmentades i als efectes del dimensionament de 
càrrecs, cada màster i doctorat es valorarà d’acord amb la distribució següent: 
 
MÀSTER  

- l'equivalent a 1 CM si el màster té 15 o més estudiants de nou ingrés 
- l'equivalent a 1/2 CM si el màster té entre 10 o 14 estudiants de nou ingrés 
- l'equivalent a 1/6 CM si el màster té menys de 10 estudiants de nou ingrés 

 
DOCTORAT (només RD1393/2007)  

- l'equivalent a 1 CD si el PD té la menció d'excel·lència 
- l'equivalent a 1/2 CD si el PD té 10 o més estudiants tutoritzats 
- l'equivalent a 1/6 CD si el PD té menys de 10 estudiants tutoritzats. 

 
Un cop establerts els recursos, cada POP pot gestionar de forma variable el nombre 
de coordinadors de màster i de programa de doctorat, d’acord amb les necessitats i 
especificitats de cadascun d’ells, sempre que els recursos destinats a un 
coordinador no superin els que li són assignats actualment. 
 
Als efectes de la valoració proposada, es considera estudiant de nou ingrés aquell 
que es matriculi a la URV per primer cop al màster o bé, per als màsters  
interuniversitaris, el resultat del producte de la nova matrícula total del màster i el 
coeficient de participació de la URV en el màster (en cada conveni s'especifica). Les 
dades d’estudiants de nou ingrés i de tutoritzats corresponen a dades consolidades 
promig dels dos darrers cursos. 
 
El primer any d’entrada en vigor d’un nou màster o doctorat es consideraran les 
dades del que substitueix. Si fos completament nou, es considerarà el factor 
màxim. 
 




