
Reunió amb la Vicerectoral de Personal Acadèmic 
 
Tema: reducció de la docència per a la próxima convocatoria de les beques 
predoctorals UAB 
Dijous, 31 de Maig del 2007 
Assistents per part de l’Assemblea d’Estudiants de Tercer Cicle: Xavier Castells 
i Maria Forteza 
 
La Vicerrectora exposa que  a la próxima convocatòria la docència serà: 4,5 
crèdits el primer any i 6 cr. anuals durant els següents. (4,5; 6; 6; 6). 
 
La seva frase va ser: “hem reflexionat” i no pot ser que un PIF faci més hores 
que la figura d’ajudant que recull la LOU (max 6 cr), a més, diu que no estan 
incumplint l’EPIF donat que aquest no deixa clar que no es pugui fer docència 
abans del DEA. 
 
Va manifestar que la postura del rectorat és eliminar la precarietat 
progressivament i que si bé ara, de forma transitòria, els PIF tenen una càrrega 
docent important, això desaparegui en el futur quan la UAB tingui un cos 
important de lectors i postdoctorals per a que siguin aquestes  figures i els/les 
titulars qui soportin el gruix important de la docència. 
 
A la pregunta de per què no es compleix l’EPIF. La seva resposta va ser: “1. 
Per que no són beques competitives; 2. Per que són becaris de Plantilla dels 
Departaments.” També va dir que havien consultat al Gabinet Jurídic per veure 
si les seves beques compleixen l’EPIF i els hi van dir que si, però quan li vam 
demanar si podiem veure l’informe del Gabinet ens va dir que li van dir de viva 
veu..... 
 
Davant les nostres demandes de retirar la docència el primer any, es va 
mostrar inflexible justificat que es pot fer i que és formatiu, tot i que va dir que 
potser en els pròxim anys desapareixerà. En aquest sentit va dir que les 
condicions d’aquestes beques aniran canviant segons vagin veient els resultats 
i va mencionar que si veuen que les tesis no es poden fer en 4 anys, les 
beques passaran a ser de 5 o 6 anys. 
 
Per si no ens havia quedat clar que aquestes beques eren per reconvertir altres 
figures i per tant per omplir hores de docència, teniu una magnífica frase: “Els 
Departaments que volen un becari ho han de justificar amb la reconversió 
d’una figura d’ajudant.” 
 
Un altra punt important va ser el del certificat de la docència. Li vam demanar 
que a la pròxima convocatòria recullís que els Departament estan obligats a fer 
una acreditació de la docència en termes dels crèdits i no d’hores. Li va 
semblar un punt molt important i ens  va dir que li enviessim un mail exposant 
aquest problema per a solucionar-ho. La Maria li enviarà un mail amb còpia al 
col·lectiu de tercer Cicle. 
 
Es va quedar en que es faria un recull de beques predoctorals a altres països 
per veure quines són les condicions. 



 
 


