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Es presenta a la UPC un estudi sobre l evolució i la situació del professorat associat de les universitats públiques
espanyoles

Director, Monday 13 July 2020 - 11:37:25

El 14 de juliol, a les 10 h, l Observatori del Sistema Universitari presentarà en roda de premsa a la Universitat
Politècnica de Catalunya ·

BarcelonaTech (UPC) l informe Professorat associat: experiència professional o precarització? Anàlisis de l evolució
del professorat associat de les universitats públiques espanyoles 2009-2019 . La presentació tindrà lloc a la sala de juntes del
Rectorat de la UPC (c. Jordi Girona, 31, Barcelona). També es podrà seguir a través de Meet, entrant des d'aquest enllaç:
https://meet.google.com/weq-uqqp-nh

La figura del professorat associat, de caràcter temporal, té per objectiu incorporar a la universitat persones que per la seva
expertesa professional poden aportar a l estudiantat coneixements i experiències lligades a l exercici de la professió.
L Observatori del Sistema Universitari ha elaborat un informe en què analitza l evolució i la situació actual del professorat
associat en els centres propis de les universitats públiques espanyoles i, a partir d aquesta anàlisi, presenta algunes
conclusions sobre la gradual precarització del professorat universitari a Espanya, associada a l ús creixent i inapropiat
d aquesta figura contractual.

L informe analitza en detall:

-La ràpida evolució dels efectius i les diferències entre universitats, àrees temàtiques i comunitats autònomes.
-Els indicadors d un ús inapropiat d aquesta figura contractual.
-L incompliment dels límits legals de contractació temporal de professorat.

Inclou, a més, una anàlisi de les possibles causes i de les conseqüències previsibles d aquesta situació, i
s acompanya d infografies per a cada comunitat autònoma.

La presentació de l'informe anirà a càrrec d Alfonso Herranz, catedràtic d Història Econòmica de la Universitat de
Barcelona i autor de l informe, i Vera Sacristán, presidenta de l Observatori del Sistema Universitari, coautora de
l informe i professora de la UPC.

