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SECCIÓ :
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CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

ENTITAT :

00094

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA

INDICADOR

DESCRIPCIÓ

UNITAT DE MESURA

VALOR

OBJECTIU

1.1.- Estimular la qualitat i l'excel·lència dels sistemes valencians d'educació, de ciència i innovació i empresarial, així com de la
relació entre ells, per mitjà de l'avaluació, l'acreditació i la prospectiva en els àmbits autonòmic, nacional i internacional.

INDICADOR

1 Nombre de professors universitaris avaluats per a la seua contractació per les
Nombre de professors
universitats valencianes.
2 Nombre d'avaluacions de mèrits del component de mobilitat de professors
Nombre d'avaluacions
d'universitats valencianes.
3 Nombre d'avaluacions prèvies a l'autorització de nous ensenyaments universitaris a Nombre d'avaluacions
implantar en la Comunitat Valenciana.
4 Nombre d'avaluacions de seguiment dels ensenyaments universitaris implantats a la Nombre d'avaluacions
Comunitat Valenciana
1.2.- Definir les demandes i necessitats presents i futures en l'àmbit universitari i científic tecnològic a través de la
avaluació dels seus resultats.

INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
OBJECTIU

INDICADOR

INDICADOR
OBJECTIU

INDICADOR

1 Nombre d'actuacions de suport a l'avaluació de l'activitat docent: nombre
Nombre d'actuacions
d'universitats amb programa d'avaluació implantat y nombre d'universitats amb
programa certificat.
2 Nombre d'actuacions d'avaluació del procés de renovació de la acreditació
Nombre d'actuacions
de titulacions universitàries oficials de totes les universitats valencianes.
2.1.- Augmentar l'eficiència i eficàcia dels recursos destinats a la ciència i tecnologia maximitzant el retorn
socioeconòmic de la despesa pública en I+D+i.
1 Nombre de projectes de I+D+I avaluats
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Nombre de projectes avaluats

INDICADOR
INDICADOR
OBJECTIU

2 Nombre de beques predoctorals avaluades.
Nombre de beques avaluades
3 Nombre de beques postdoctorals avaluades.
Nombre de beques avaluades
3.1. Incrementar la satisfacció de la societat amb els sistemes educatius i d'innovació a través de les propostes obtingudes
a través de l'avaluació i la prospectiva.

INDICADOR
OBJECTIU

1 Nombre d'estudis realitzats sobre els sistemes educatiu i de innovació
Nombre d'estudis
4.1.- Avaluar amb independència i objectivitat, l'excel·lència, la participació, la transparència i la rendició de comptes de les
entitats prestadores de servicis públics, dels seus programes i polítiques públiques.

INDICADOR

1 Nombre d'avaluacions realitzades a entitats prestadores de servicis públics, els seus Nombre d'avaluacions
programes i polítiques.
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