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1. Finalitat 

La concessió de llicències per al gaudiment de semestres sabàtics contemplada en 

aquest Programa de semestres sabàtics del personal docent i investigador de la 

Universitat Jaume I (endavant, Programa) pretén, en primer lloc, donar compliment a 

un dels drets del professorat dels cossos docents universitaris, que es troba recollit i 

regulat en els articles 98 i 113 dels Estatuts, com és el gaudiment d’un any sabàtic quan 

legalment o estatutàriament corresponga. L’objectiu és promoure el perfeccionament 

d’aquest professorat mitjançant la seua integració en altres universitats, centres i 

laboratoris d’investigació o institucions, per tal de completar, ampliar i actualitzar els 

seus coneixements en l’àmbit de la investigació i de la docència, després d’uns anys de 

dedicació intensa i exclusiva a l’activitat acadèmica de la Universitat Jaume I (UJI). 

2. Característiques de les llicències per semestres sabàtics 

Les llicències per semestres sabàtics, objecte d’aquest Programa, es faran coincidir 

preferentment amb un dels semestres del curs acadèmic per al que es demanen. En el 

context d’aquest Programa, es suposa que el primer semestre comença l’1 de setembre 

del primer any que forma part d’un curs acadèmic i finalitza el dia abans del 

començament de segon semestre d’eixe mateix curs. Per la seua banda, el segon 

semestre comença el mateix dia que s’inicia el segon semestre del curs acadèmic en 

qüestió i es prolonga fins el 31 de juliol d’eixe mateix any. 

Excepcionalment, i sempre que hi haja un motiu que ho justifique, les llicències per 

semestres sabàtics es podran gaudir entre els semestres d’un mateix curs o entre el 

segon i el primer semestre de cursos acadèmics consecutius. Aleshores, la durada de la 

llicència serà de 6 mesos naturals. 

També amb caràcter extraordinari es podrà sol·licitar la concessió d’una llicència per 2 

semestres sabàtics o, el que és equivalent, per un any sabàtic, preferentment dins d’un 

mateix curs acadèmic. 

3. Drets de les persones beneficiàries 

La concessió d’una llicència per semestres sabàtics suposa: 

 El gaudiment d’una llicència especial, amb exempció d’obligacions docents, per 

a desenvolupar un projecte docent i/o de recerca en una altra universitat, centre o 

laboratori d’investigació. Cas que es generen necessitats docents en el 

departament d’origen del professor/a que gaudeix de la llicència, aquestes seran 

ateses mitjançant la contractació de professorat associat vinculat a la llicència 

per semestres sabàtics. 

 La percepció de les retribucions íntegres durant el termini de gaudiment de la 

llicència. 

 El dret a modificar les dates de gaudiment de la llicència o el lloc de destinació 

segons el procediment establert a l’article 8 de la “Normativa sobre permisos, 

llicències d’estudi, semestres sabàtics i altres situacions de caràcter especial del 

personal docent i investigador de la Universitat Jaume I de Castelló”. 

 El dret a renunciar a la llicència, abans del seu inici, sense cap perjudici de cara 

a una posterior petició de llicència per semestre sabàtic. 
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4. Obligacions de les persones beneficiàries 

La concessió d’una llicència per semestres sabàtics suposa: 

 L’acceptació per escrit de la llicència per semestres sabàtics en un termini 

màxim de 30 dies des de la publicació de la resolució de concessió, així com del 

contingut d’aquest Programa. 

 El compliment amb aprofitament de les distintes etapes del pla de treball 

proposat, dedicant-s’hi de conformitat amb les normes pròpies del centre en què 

es porte a terme. 

 La tramitació al Vicerectorat amb competències en la matèria en el termini de 3 

mesos a comptar des del moment en què finalitze la llicència, d’una memòria de 

l’activitat que s’ha dut a terme, així com un certificat acreditatiu de l’estada 

expedit pel centre d’acollida. L’avaluació de la memòria presentada serà tinguda 

em compte, en el seu cas, en posteriors sol·licituds de semestres sabàtics. 

 La permanència al centre per al que s’ha sol·licitat la llicència durant el període 

concedit. Per a qualsevol modificació caldrà ajustar-se a allò establert a l’article 

8 de la “Normativa sobre permisos, llicències d’estudi, semestres sabàtics i altres 

situacions de caràcter especial del personal docent i investigador de la 

Universitat Jaume I de Castelló”. 

Cas d’incompliment d’algun dels deures anteriorment ressenyats, el Vicerectorat amb 

competències en la matèria podrà anul·lar la concessió de la llicència i dels beneficis 

que comporta. 

La pèrdua de la condició de professor/a amb dedicació a temps complet de l’UJI, 

comportarà la immediata anul·lació de la llicència per semestres sabàtics. 

5. Requisits 

Els requisits a complir pel professorat per a sol·licitar un semestre sabàtic són: 

 Ser professor/a dels cossos docents universitaris de l’UJI en servei actiu en el 

moment de presentar la sol·licitud amb, almenys, 6 anys d’antiguitat amb la 

condició de funcionari/a de carrera pertanyent als cossos docents universitaris al 

moment de gaudir la llicència per semestres sabàtics. 

 Haver estat incorporat a l’UJI durant els últims 2 anys, de manera 

ininterrompuda i amb una dedicació a temps complet en algun dels seus 

departaments. 

 No haver gaudit, en els 6 anys anteriors a la sol·licitud, de 2 llicències de 

semestres sabàtics i/o d’altres llicències d’estudi que, computades globalment, 

siguen igual o excedisquen un any de durada, sense comptar els permisos 

inferiors a un mes. No podrà acollir-se a aquest programa el professorat que 

s’haja incorporat a l’UJI provinent d’altres universitats, i que ja haja gaudit, en 

els darrers 6 anys, d’un any sabàtic en alguna de les universitats de procedència. 

 Haver obtingut una avaluació favorable de la memòria de l’activitat 

desenvolupada en el darrer semestre sabàtic gaudit, si és el cas. 

Pel que fa al projecte docent i/o de recerca a realitzar, aquest haurà de desenvolupar-se 

necessàriament en altra universitat, centre o laboratori d’investigació o institució, 

d’àmbit nacional o estranger. A més, haurà de complir els següents requisits: 
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 Haurà de millorar, innovar i/o actualitzar els coneixements del professorat 

beneficiari de la llicència, en particular, i del departament a què pertany, en 

general. 

 Haurà de ser acceptat tant pel centre d’acollida com pel departament 

corresponent de l’UJI. 

 Haurà de permetre l’establiment de vincles per a col·laboracions futures en 

projectes de recerca, docència i/o de mobilitat de personal docent i investigador. 

6. Terminis i formalització de les sol·licituds 

El termini per a presentar les sol·licituds de llicències per semestres sabàtics que siguen 

d’aplicació be durant tot el curs acadèmic següent, be durant sols un semestre del curs 

acadèmic següent (primer o segon), conclourà l’1 d’abril del curs acadèmic anterior. 

A més, hi haurà, un segon termini, que s’estendrà des del 2 d’abril del curs acadèmic 

anterior fins la fi del mateix, per a sol·licituds de llicències per semestres sabàtics que 

només siguen d’aplicació en el segon semestre del curs acadèmic següent, i que no 

s’hagen demanat amb anterioritat. 

Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat amb competències en la matèria dintre dels 

terminis establerts, s’hauran de presentar al Registre General de l’UJI i s’hauran 

d’acompanyar dels documents següents, d’acord amb els impresos normalitzats 

existents als efectes: 

 Imprès de sol·licitud degudament emplenat. 

 Memòria del projecte docent i/o de recerca a desenvolupar durant la llicència.  

 “Curriculum vitae” del professor/a sol·licitant  

 Documents acreditatius del compliment dels requisits d’aquesta convocatòria.  

 Cas de sol·licitud de dos semestres sabàtics, memòria on es justifiquen els 

motius d’aquesta petició.  

 Informe favorable del departament al qual pertany el professor/a que sol·licita la 

llicència per semestres sabàtics en el qual, a més, s’indique l’interès per al 

departament del projecte que es vol desenvolupar. 

 Informe sobre el centre d’acollida i carta d’admissió d’aquest per a realització de 

l’estada i del projecte. 

7. Comissió de semestres sabàtics 

La comissió de semestres sabàtics estarà constituïda pel vicerector/a amb competències 

en matèria de professorat, pel vicerector/a amb competències en matèria d’investigació i 

per 3 membres del professorat, d’àmbits de coneixement diferents, pertanyents als 

cossos docents universitaris que tinguen reconeguts almenys 3 trams de docència i 3 

trams de recerca. Els 3 membres del professorat que formen part de la comissió de 

semestres sabàtics seran nomenats pel Consell de Govern i es renovaran cada 4 anys. 

Les sol·licituds de llicències per semestres sabàtics presentades seran avaluades per la 

comissió de semestres sabàtics, que valorarà els següents aspectes: 
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 Mèrits acadèmics, docents i/o investigadors del sol·licitant.  

 Interès científic i/o docent del projecte docent i/o de recerca.  

 Dedicació del sol·licitant a tasques de gestió universitària.  

 Les característiques de l’equip d’acollida, i les possibilitats de col·laboracions 

futures amb la universitat, centre d’investigació o institució proposada.  

 Pel que fa al lloc escollit pel sol·licitant (universitat, centre o laboratori 

d’investigació o institució), la comissió de semestres sabàtics valorarà, de cara a 

una possible priorització, la dificultat de comptabilitzar el projecte que es vol 

dur a terme, amb les activitats acadèmiques que habitualment desenvolupa el 

sol·licitant en la Universitat Jaume I.  

8. Selecció de les persones candidates 

El nombre total de semestres sabàtics vindrà limitat pel pressupost assignat a aquest 

Programa en el Pressupost General de l’UJI. 

La comissió de semestres sabàtics elevarà les propostes de concessió de llicències per 

semestres sabàtics al Consell de Govern que, si escau, amb l’informe previ de la Mesa 

Negociadora i de la Comissió d’Estudis i Professorat, les aprovarà. Posteriorment, 

aquestes seran publicades en els taulers d’anuncis i la pàgina web de l’UJI i notificades 

a les persones beneficiàries, als departaments i a les titulacions implicades. 

Si hi ha més d’una sol·licitud d’un departament i no poden ser ateses totes elles, el 

Vicerectorat amb competències en la matèria podrà sol·licitar un informe del 

departament que establisca un ordre de prelació. 

La concessió d’una llicència per semestres sabàtics a un professor/a es recollirà en el 

seu expedient acadèmic una vegada finalitzada la llicència i presentada la memòria final 

i el certificat acreditatiu de l’estada expedit pel centre d’acollida. 

 

 


