
La teua participació

compta!

Quin òrgan, amb representació de l’estudiantat, revisa els resultats?
La Comissió d’Avaluació Docent és una comissió de la Universitat, dependent 
del vicerectorat amb competències en matèria d’avaluació de l’activitat 
docent, en la qual hi ha membres de l’estudiantat. Les seues funcions inclouen 
vetlar per la correcta aplicació de la normativa vigent en la publicació dels 
resultats i en el desenvolupament de les decisions preses a conseqüència 
dels resultats obtinguts.

CONSEQÜÈNCIES 

Promoció del professorat
Els resultats influeixen en la promoció de la carrera docent del professorat i 
en la renovació de contracte del professorat associat.
Assignació d’incentius relacionats amb la productivitat
Els resultats influeixen en els possibles incentius fixats per la Universitat.
Finançament de centres i departaments
Els resultats influeixen en els pressupostos ordinaris de departaments i 
centres als quals pertany el professorat.
Altres conseqüències
Els resultats es tenen en compte per a la participació en uns altres programes 
de l’UJI relacionats amb la docència, tals com la direcció de projectes de 
millora educativa, la tutorització de professorat novell o la concessió de 
llicències i permisos per estudis.
MÉS INFORMACIÓ

Què puc fer si tinc alguna pregunta o suggeriment?
Pots dirigir-te als representants de l'estudiantat o als teus responsables 
acadèmics..
Pots enviar un missatge a docentia@uji.es o utilitzar Bústia UJI.
Pots consultar la pàgina web http://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-
qualitat/aval-doc/

L’opinió de l’estudiantat en l’UJI
Preguntes més freqüents de l’estudiantat sobre l’avaluació de 
l’activitat docent del professorat

enquestesgrau.uji.es

enquestesmaster.uji.es



OBJECTIU

Quin és l’objectiu de les enquestes a l’estudiantat?
La valoració de l’estudiantat sobre l’activitat docent del professorat i el seu 
grau de satisfacció amb aquesta tenen com a objectiu fonamental la millora 
de la docència en la Universitat.

PROCÉS

Quin qüestionari s’utilitza?
El qüestionari utilitzat està disponible en http://www.uji.es/serveis/opaq/
base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/
Quina és la normativa que aplica?
La normativa aplicable està disponible en https://www.uji.es/serveis/opaq/
base/gestio-qualitat/aval-doc/norm-i-comis/
Quines enquestes es realitzen?
Es realitzen, com a mínim, l’enquesta del grup amb més crèdits i amb més 
estudiantat, per a cada professor o professora, en els graus i en els màsters 
oficials.
Com puc contestar les enquestes?
Des del curs 2019-20 les enquestes són, en la seua majoria, telemàtiques. 
En el període en el qual estan actives, pots accedir a elles en els enllaços:
IGLU, Acadèmica, Graus, Enquestes de graus > enquestesgrau.uji.es
IGLU, Acadèmica, Màsters Universitaris, Enquestes de màsters >
enquestesmaster.uji.es
Com sabré quan he de contestar les enquestes?
El període en el qual s’activen la majoria de les enquestes es fa públic per 
mitjà de la pàgina web i les xarxes socials de la Universitat. A més rebràs 
avisos via correu electrònic i Aula Virtual.
Les meues respostes són anònimes?
Totes les respostes i comentaris que realitzes en aquestes enquestes són 
tractats sempre de manera anònima.
Què és DOCENTIA?
El programa DOCENTIA-UJI és el programa per a l’avaluació de l’activitat 
docent del professorat de l’UJI. El programa té validesa des del curs 2014-
15, i utilitza els resultats de les enquestes a l’estudiantat entre els seus 
indicadors.

PARTICIPACIÓ

He de contestar les enquestes de manera obligatòria?
No, no és obligatori, però sí recomanable com a mitjà per a participar en la 
millora de la docència de la Universitat.

Com conteste l’enquesta d’un professor o professora amb qui (quasi) no he 
anat a classe?
Existeix una pregunta específica perquè respongues quin és el motiu principal 
pel qual no has anat a les classes. I pots contestar la resta de preguntes amb 
l’opció ns/nc.
L’UJI donarà premis per participar-hi?
Se sorteja un premi per centre, entre l’estudiantat que conteste totes les 
enquestes que tinga actives en el curs acadèmic. Els premis seran de 250 
euros.
RESULTATS

Quin és el barem que s’utilitza per a les enquestes?
S’utilitza una escala Likert de 5 punts, en la qual l’estudiantat especifica el seu 
acord amb cada declaració. L’1 expressa el màxim desacord i el 5 el màxim 
acord. A més, sempre hi ha disponible una opció de «No sap/No contesta».
A quines persones arriben els resultats de les enquestes?
• Al professorat avaluat.
• Al vicerectorat amb competències en matèria d’avaluació de l’activitat
  docent.
• Als deganats i direccions de centre.
• A les direccions de departament.
• A les direccions de titulació.
• A la comunitat universitària.
Cada destinatari rep una informació diferent. L’estudiantat pot consultar 
l’informe de cada curs acadèmic en la pàgina web http://www.uji.es/serveis/
opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/.
Què passa si el professorat obté un resultat referent en la seua avaluació 
docent?
El professorat rep un escrit de felicitació del vicerectorat amb competències 
en matèria d’avaluació de l’activitat docent, en el qual es reconeix la seua 
labor docent per part del Consell de Direcció de la Universitat. A més, pot 
optar al Premi a l’Excel·lència Docent que atorga el Consell Social de l’UJI.
Què passa si el professorat obté un resultat insatisfactori en la seua 
avaluació docent?
El professorat afectat ha de realitzar, obligatòriament, un Pla de Millora de 
l’Activitat Docent, coordinat per la Unitat de Suport Educatiu i amb el suport 
de les direccions de titulació i departament corresponents. A més, no podrà 
participar, com a docent, en activitats de caràcter docent que comporten una 
dedicació addicional a la derivada del seu pla d’ordenació docent.
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