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I. INTRODUCCIÓ 

1. Aquest document pren com a referència la Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació 

de l’ensenyament superior, publicada al BOPA núm. 54 (16 de juliol de 2008); i en 

especial l’article 39, El personal docent, que estableix: 

Per poder exercir la docència amb responsabilitat plena encaminada a l’obtenció d’un 

títol de bàtxelor de 180 crèdits europeus, els professors han d’estar un títol de 

màster de 300 crèdits europeus.  

Per a poder exercir la docència amb responsabilitat plena encaminada a l’obtenció 

d’un títol de màster de 300 crèdits europeus, els professors han d’estar en possessió 

d’un títol de màster o de doctor. 

Per poder dirigir projectes de recerca encaminats a l’obtenció del tercer cicle, els 

professors han d’estar en possessió del títol de doctor. 

Per impartir determinades assignatures la Universitat pot contractar professionals 

que, sense complir els requisits establerts en l’apartat anterior, gaudeixin 
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d’acreditada experiència en l’àmbit laboral corresponent. Previ informe de l’Agència 

de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, els referits professionals tenen la 

consideració de professors i poden desenvolupar activitats docents. 

2. L’objectiu d’aquest document és establir el procediment per a que les Universitats 

puguin tramitar l’avaluació de l’experiència laboral per a personal docent 

universitari que no tingui la titulació mínima exigida en la Llei 12/2008. 

 

II. QUINA EXPERIÈNCIA LABORAL ES VALORA? 

3. Es valorarà l’experiència laboral en l’àmbit de l’assignatura que es vol impartir, 

adquirida fora de l’activitat acadèmica universitària, i amb una durada superior a 

3 anys. També es valorarà l’experiència en el camp de la docència. 

 

III. QUAN S’HA DE SOL·LICITAR? 

4. És responsabilitat de cada Universitat sol·licitar l’avaluació de l’experiència laboral 

del personal docent per a tots aquells docents que no tinguin la titulació mínima exigida 

en la Llei 12/2008 (vegeu paràgraf 1 d’aquest document). 

5. Per al professorat que no tingui un màster però sí que tingui una llicenciatura pre 

Bolonya que correspongui al nivell 4 del MATES, no caldrà sol·licitar l’avaluació.  

6. L’avaluació s’ha de sol·licitar prèviament a l’inici de l’activitat docent. 

 

IV. COM SE SOL·LICITA? 

7. Per a sol·licitar l’avaluació, les Universitats han de fer arribar a l’Agència de Qualitat de 

l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) els següents documents: 

 La sol·licitud d’avaluació de l’experiència laboral del personal docent degudament 

complimentada. Podeu obtenir-la a l’annex o a la web de l’AQUA 

(http://www.aqua.ad/document/proc%C3%A9s-davaluaci%C3%B3-de-

lexperi%C3%A8ncia-laboral-del-personal-docent).  

 El currículum vitae de la/es persona/es interessada/es 

 Una còpia dels títols obtinguts  

http://www.aqua.ad/document/proc%C3%A9s-davaluaci%C3%B3-de-lexperi%C3%A8ncia-laboral-del-personal-docent
http://www.aqua.ad/document/proc%C3%A9s-davaluaci%C3%B3-de-lexperi%C3%A8ncia-laboral-del-personal-docent
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 El pla docent (o guia docent) de l’/es assignatura/es on es preveu que la persona 

interessada exerceixi docència, així com qualsevol informació complementària que 

permeti entendre l’àmbit de l’assignatura i la tasca del docent.  

8. L’AQUA pot demanar informació o aclariments addicionals.  

9. Aquesta documentació es pot lliurar a l’AQUA pels següents canals: 

 Per correu electrònic, a l’adreça: info@aqua.ad 

 Per correu postal, a l’adreça: Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior 

d’Andorra. Avda. Rocafort 21-23, Edifici El Molí, Planta 6. AD600 Sant Julià de Lòria 

10. En un termini d’1 mes màxim des de la data de registre d’entrada a l’AQUA (a no ser 

que s’indiqui el contrari), s’enviarà la resolució de l’acreditació a la Universitat sol·licitant. 

11. L’AQUA pot enviar l’acreditació pels següents canals: 

 Per correu electrònic 

 Per correu postal  

 

V. ON S’HAN DE FER ARRIBAR ELS POSSIBLES DUBTES, 

COMENTARIS O SUGGERIMENTS?  

12. Qualsevol dubte, comentari o suggeriment en relació a aquest procés, es pot adreçar a: 

Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra 

Avda. Rocafort 21-23, Edifici El Molí, Planta 6. AD600 Sant Julià de Lòria 

Tel. +376 743 300 Ext.607    info@aqua.ad    

 

 

VI. ANNEX 

mailto:info@aqua.ad
mailto:info@aqua.ad
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SOL·LICITUD D’AVALUACIÓ DE 

L’EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL 

DOCENT  

 

1. Dades de la sol·licitud 

Data: 

Centre d’ensenyament superior: 

Nom i cognoms de la persona candidata:  

 

2. Tasca docent que la persona candidata hauria de portar a terme  

Especifiqueu en quines assignatures i titulacions es preveu que imparteixi docència. Així 

mateix, especifiqueu si es preveu que s’imparteixi la totalitat de l’assignatura o només una 

part; i si es preveu que sigui professorat responsable de l’assignatura. 

Assignatura Titulació 

Impartirà la totalitat de 

l’assignatura o només 

una part? En el cas que 

només se n’imparteixi una 

part, indiqueu quina 

Es preveu que 

sigui 

professor/a 

responsable 

de 

l’assignatura? 
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3. Formació de la persona candidata  

Especifiqueu la formació reglada i la formació complementària de la persona candidata, 

sobretot la que està relacionada directament amb l’assignatura que es preveu impartir. 

Formació reglada 

Titulació Centre Any d’obtenció del títol 

   

   

   

Afegiu-hi tantes files com calgui 

 

Formació complementària 

Titulació Centre Any d’obtenció del títol 

   

   

Afegiu-hi tantes files com calgui 

 

4. Experiència laboral de la persona candidata 

Especifiqueu l’experiència laboral relacionada amb l’assignatura en la qual es preveu impartir 

docència. 

Lloc de treball Període Descripció de la tasca realitzada 

   

   

   

Afegiu-hi tantes files com calgui 
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5. Altres mèrits a destacar 

Especifiqueu qualsevol altre aspecte del curriculum vitae que sigui rellevant per valorar la 

vostra experiència laboral en l’àmbit de les assignatures que es preveuen impartir. 

  

 

 

 

 

6. Comentaris 

Feu qualsevol comentari que considereu convenient. 

 

 

 

 

 

 

7. Documentació que s’ha d’aportar 

 
Curriculum vitae de la persona candidata. 

 
Còpia dels títols especificats a l’apartat 3. 

 
Altres documents d’interès, especificant de quins documents es tracta. 

 


