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1. PROPÒSIT 

Aquest document té el propòsit de descriure el procediment per elegir i renovar el professorat responsable del 

Màster en Malalties de l’Aparell Digestiu promogut per la SCD. 

 

2. OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest procediment és establir el circuit correcte per elegir i renovar el professorat responsable del 

Màster en Malalties de l’Aparell Digestiu promogut per la SCD. 

 

3. DEFINICIONS 

Termes Definició i activitat 

Professor Col·laborador (PC) 
Actua com a guia de l’aprenentatge de l’estudiant, estimulant-lo, avaluant-

lo i garantint una formació personalitzada. 

Professor Responsable 

d’Assignatura (PRA) 

Responsable acadèmic de l’assignatura. Coordina un equip de professorat 

col·laborador. 

Professor-Tutor Responsable 

de Curs (PTRC) 
Coordina les assignatures de tot un curs i tutoritza els alumnes. 

Coordinador General de 

Màster (CGM) 
Encarregat de la coordinació global de tota l’acció formativa del Màster. 

 

4. RESPONSABILITATS 

Les responsabilitats de cada professor són: 

 

Professor Col·laborador (PC) 

o Planificar el procés d’ensenyament-aprenentatge conjuntament amb el PRA. 

o Seguir i dinamitzar el procés d’aprenentatge de l’aula. 

o Avaluar els aprenentatges dels estudiants i proporcionar un feedback formatiu. 

o Avaluar l’acció docent i participar en la millora de l’assignatura. 

o Formar-se i actualitzar-se en l’àmbit de la docència en línia i en el seu àmbit de coneixement. 

 

Professor Responsable d’Assignatura (PRA) 

o Dissenyar l’assignatura i planificar l‘acció docent. 

o Implementar el disseny i fer el seguiment de l’acció docent. 

o Valorar l’acció docent i fer propostes de millora. 

 

Professor-Tutor Responsable de Curs (PTRC) 

o Coordinar, homogeneïtzar i realitzar una revisió final del material docent de les assignatures impartides 
en el curs del qual n’és responsable. 

 

o Tutoritzar els alumnes del curs del qual n’és responsable. 
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Coordinador General de Màster (CGM) 

o Coordinar tota l’acció formativa del Màster en Malalties de l’Aparell Digestiu promogut per la SCD. 

o Actuar com a portaveu i màxim representant del col·lectiu de professors docents del Màster davant dels 
organismes i entitats relacionats amb el normal desenvolupament del mateix: Fundació InterAcSalut, 
representats d’empreses farmacèutiques,... 
 

o Organitzar i coordinar les trobades periòdiques presencials formatives entre alumnes i professors (meet the 
expert). 
 

o Assistir a les reunions i sessions de treball del Comitè de Docència de la SCD. 
 

5. PROCEDIMENT ELECCIÓ PROFESSORAT 

Durant els mesos d’abril-maig d’octubre-novembre de cada any, quan hi hagi places vacants, s’obrirà una 

convocatòria pública, que s’anunciarà al web de la SCD i es difondrà per via correu electrònic a tots els socis de 

la SCD. Els candidats hauran de presentar una sol·licitud per a formar part de l’equip docent del Màster en 

Malalties de l’Aparell Digestiu promogut per la SCD. 
 

Juntament amb el formulari de sol·licitud caldrà aportar el currículum vitae normalitzat. Es valorarà positivament 

disposar d’una acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) o de la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), tot i que no és indispensable. 
 

S’elegirà el professorat en funció dels mèrits científics dels aspirants. L’elecció la realitzarà la Junta Directiva de 

la Societat Catalana de Digestologia i el Comitè de Docència. El període de valoració i decisió serà el mes de juny 

per a la convocatòria d’abril-maig, i de desembre per a la convocatòria d’octubre-novembre de l’any anterior a 

l’inici de l’activitat docent del professorat entrant. 

 

COORDINADORS GENERALS DE MÀSTER (CGM) 

Els CGM seran dues persones. 
 

La durada del càrrec i responsabilitat serà per un període de 4 anys. Es podrà renovar en el càrrec, fins a un 

màxim de dos períodes (8 anys en total). 
 

La renovació de càrrecs serà cada 2 anys, assegurant una alternança entre els dos CGM per tal que el/la nou/va 

CGM entrant comparteixi tasca amb el CGM que porti ja 2 anys en el càrrec. 
 

L’elecció es durà a terme durant el mes de juny en el claustre anual de professors responsables d’assignatura 

(PRA) i professors-tutors responsables de curs (PTRC) del Màster. L’elecció serà per consens entre tots els 

docents. Si no hi ha consens, l’elecció es farà per majoria simple. 
 

El/la coordinador/a elegit/da haurà de ser ratificat/da i aprovat/da per part de la Junta Directiva de la SCD. 
 

El/la CGM podrà seguir esdevenint PRA o PTRC durant el temps que desenvolupi el càrrec de CGM. 
 

El/la CGM que dugui més temps en el càrrec serà l'encarregat de l'organització i coordinació de les trobades 

periòdiques presencials formatives entre alumnes i professors (meet the expert). 
 

El CGM esdevindrà també durant el període d’exercici, Vocal del Comitè de Docència de la SCD. 
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6. PROCEDIMENT RENOVACIÓ PROFESSORAT 

Cada 5 anys com a màxim es produirà la renovació del professorat, tant de professors col·laboradors, professors 

responsables d’assignatura, com de professors-tutors responsables de curs. 
 

Els professors col·laboradors, responsables d’assignatura i professors-tutors responsables de curs podran 

finalitzar la seva tasca a l’equip docent del Màster en Malalties de l’Aparell Digestiu abans dels 5 anys si així ho 

desitgen. Caldrà que aportin una carta de renúncia, idealment amb 12 mesos d’antelació o com a mínim amb 6 

mesos a la finalització de la tasca docent. La renúncia s’haurà d’enviar a la Secretaria Tècnica de la SCD. 
 

En el cas de no haver-hi candidats que compleixin amb els requeriments mínims, es podran tornar a presentar 

com a candidats elegibles els professors que acaben de completar el seu període docent. Es podrà renovar en el 

càrrec, fins a un màxim de dos períodes (10 anys). 

 

7. REQUERIMENTS PER FORMAR PART DE L’EQUIP DOCENT 

Els requeriments que cal complir per optar a una plaça de professor col·laborador (PC) són: 

- Tenir un mínim de 10 publicacions, en els 10 anys previs a la convocatòria actual, a revistes indexades de 

l’àrea de gastroenterologia i hepatologia o altres especialitats mèdiques (medicina interna, revistes 

d’investigació bàsica, etc.). 

- Col·laborar en, com a mínim, un projecte d’investigació obtingut en una convocatòria competitiva en els 5 

anys previs a la convocatòria actual. 

- Es valorarà positivament disposar d’una acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya (AQU) o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

- Es valoraran altres mèrits docents (professorat universitari, professorat en Màsters i cursos de postgrau, 

etc.). 
 

Els requeriments que cal complir per optar a una plaça de professor responsable d’assignatura (PRA) són: 

- Tenir un mínim de 10 publicacions com a primer o últim signant o corresponding autor, en els 10 anys previs 

a la convocatòria actual, a revistes indexades de l’àrea de gastroenterologia i hepatologia o altres 

especialitats mèdiques (medicina interna, revistes d’investigació bàsica, etc.). 

- Tenir experiència de lideratge de, com a mínim, un projecte d’investigació obtingut en una convocatòria 

competitiva en els 5 anys previs a la convocatòria actual. 

- Es valorarà positivament disposar d’una acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya (AQU) o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

- Es valoraran altres mèrits docents (professorat universitari, professorat en Màsters i cursos de postgrau, 

etc.). 
 

Els requeriments que cal complir per optar a una plaça de professor-tutor responsable de curs (PTRC) són els 

mateixos que els requerits per a ser PRA, afegint-hi la condició que el/la candidat/a hagi estat, o sigui en el moment 

de presentar la sol·licitud, PC o PRA del Màster en Malalties de l’Aparell Digestiu promogut per la SCD. 
 

La documentació que cal aportar és: Currículum vitae normalitzat tipus FIS o similar; Formulari de sol·licitud 

(veure Annexos 1, 2 i 3); Certificat de l’AQU o ANECA digitalitzat (en cas de disposar-ne). 
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Els requeriments que cal complir per optar a una plaça de coordinador general de màster (CGM) són els 

mateixos que els requerits per a ser PRA o PTRC. No cal presentar cap sol·licitud específica, doncs l’elecció es 

formalitzarà en el transcurs del claustre de professors del Màster. 

 
8. COMUNICACIÓ DEL PROFESSORAT ELEGIT 

La Secretaria Tècnica de la SCD comunicarà via correu electrònic el professorat elegit, al juny o al desembre de 

l’any anterior a l’inici de l’activitat docent del professorat entrant. 

 

9. REVISIÓ PNT 

El PNT actual es revisarà com a màxim cada 5 anys, o abans en el cas que es detecti alguna esmena. 

 

 

 

 

 

Annex 1. Formulari sol·licitud plaça de professor col·laborador (PC) 
 

Annex 2. Formulari sol·licitud plaça de professor responsable d’assignatura (PRA) 
 

Annex 3. Formulari sol·licitud plaça de professor-tutor responsable de curs (PTRC) 
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Formulari sol·licitud plaça de 
professor col·laborador (PC) 

 
 

Dades personals 

Nom i cognoms: 

NIF: 

Adreça postal: 

Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

 

Dades professionals 

Posició: 

Servei: 

Hospital, Centre mèdic o Institut de recerca: 

 
 
 
 
Signat, 

 
 
 
 
 
 

 
A ......................................................................., a ........... de .................................... de 20...... 
 

 

 

Alhora, adjuntar: 
- Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS o similar). 
- Certificat ACQ o ANECA (si se’n disposa). 

 
  

MÀSTER PROPI en 

PATOLOGIA DE L’APARELL DIGESTIU 
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Formulari sol·licitud plaça de 
professor responsable d’assignatura (PRA) 

 
 

Dades personals 

Nom i cognoms: 

NIF: 

Adreça postal: 

Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

 

Dades professionals 

Posició: 

Servei: 

Hospital, Centre mèdic o Institut de recerca: 

 
 
 
 
Signat, 

 
 
 
 
 
 

 
A ......................................................................., a ........... de .................................... de 20...... 
 

 

 

Alhora, adjuntar: 
- Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS o similar). 
- Certificat ACQ o ANECA (si se’n disposa). 

 
 
 
 
 
  

MÀSTER PROPI en 

PATOLOGIA DE L’APARELL DIGESTIU 
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Formulari sol·licitud plaça de 
Professor-tutor responsable de curs (PTRC) 

 
 

Dades personals 

Nom i cognoms: 

NIF: 

Adreça postal: 

Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

 

Dades professionals 

Posició: 

Servei: 

Hospital, Centre mèdic o Institut de recerca: 

 
 
 
 
Signat, 

 
 
 
 
 
 

 
A ......................................................................., a ........... de .................................... de 20...... 
 

 

 

Alhora, adjuntar: 
- Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS o similar). 
- Certificat ACQ o ANECA (si se’n disposa). 

 
 
 
 

MÀSTER PROPI en 

PATOLOGIA DE L’APARELL DIGESTIU 


