RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’ESTRATÈGIA, QUALITAT I TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I DEL
VICERECTORAT D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT PER LA QUAL S’AMPLIA EL TERMINI DE
REVISIÓ I APORTACIÓ D’INFORMACIÓ EN EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA DEL
PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Per Resolució de 7 de gener de 2020 del Vicerectorat d’estratègia, qualitat i tecnologia de la informació
i del Vicerectorat d’ordenació acadèmica i professorat, es va iniciar d’ofici el procediment d’avaluació
de la docència del professorat de la Universitat de València i es va establir un termini del 9 de gener
fins el 6 de febrer de 2020 per tal que el professorat que s’ha d’avaluar aquest curs poguera aportar
informació i revisar els diferents elements i activitats relacionades amb la docència que seran objecte
de valoració, així com fer el seu autoinforme.
D’acord amb l’esmentada Resolució, aquesta avaluació d’ofici correspon al professorat en actiu que
haja complert a 31 de desembre de 2019 el cinquè any des de la seua incorporació a la Universitat de
València com a PDI contractat o funcionari, o que tinga a 31 de desembre de 2019 una antiguitat a la
Universitat de València que siga múltiple de cinc anys, ja que l’avaluació és realitza cada cinc anys de
servei actiu. L’objecte de l’avaluació és la docència impartida a la Universitat de València en titulacions
de grau i/o màster oficials des del curs 2014-15 fins el curs 2018-19.
Atés que l’esmentat procediment d’avaluació s’ha implantat per primera vegada en aquest curs i que
part del professorat implicat ha manifestat la necessitat d’un temps més ampli per revisar i aportar
informació, ES RESOL:
Ampliar fins el 13 de febrer de 2020 (inclòs) el termini en què el professorat al qual li pertoque avaluar
la seua activitat docent pot accedir a l’aplicació SysDocentia (https://docentia.uv.es) per a revisar la
informació que està en l’aplicació obtinguda de les bases de dades de la Universitat, aportar el seu
autoinforme i proporcionar informació addicional que s’emprarà per a dur a terme l’avaluació.
La Unitat de Qualitat atendrà les possibles consultes del professorat referides a l’aplicació a través de
l’adreça electrònica avaluacio.professorat@uv.es

València, a 6 de febrer de 2020
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