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CRITERIS PER A L’ASSIGNACIÓ DE LA DOCÈNCIA AL PROFESSORAT 

 

Criteris generals: 

• Coherència entre la planificació i l’assignació docents: El total de crèdits a impartir i a 
computar pel professorat adscrit a una àrea de coneixement en un títol determinat haurà de 
coincidir amb els comunicats prèviament per la corresponent comissió de titulació durant les 
negociacions de l’oferta acadèmica amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 
Atenent a les funcions assignades pel Reglament marc sobre funcionament de les Facultats i 
de l’Escola de l’UJI, qualsevol sol·licitud de canvi que afecte a aquesta informació haurà de 
canalitzar-se a través de la comissió de titulació corresponent. 

• Atenció de la docència del primer semestre: Es recomana atendre la docència del primer 
semestre en primer lloc. Si hi ha places de professorat vacants se’ls hauria d’assignar, en la 
mesura d’allò possible, la docència del segon semestre. 

• Distribució regular entre els dos semestres del curs acadèmic: Els departaments 
procuraran garantir una distribució regular entre els dos semestres del curs acadèmic. 
L’acumulació de més del 75% del POD en un semestre requerirà l’autorització del professorat 
afectat. Les contractacions i transformacions contractuals de professorat que s’hagen de dur a 
terme, si escau, per a cobrir les incidències que es produïsquen es realitzaran prenent com a 
referència màxima la dedicació docent per al curs acadèmic sencer de les figures, sense cobrir 
els excessos d’acumulació de docència, llevat casos excepcionalment justificats com, per 
exemple, les àrees unipersonals. 

• POD del professorat ajudant: Segons estableix l’article 49 de la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, aquest 
professorat col·laborarà en tasques docents de caràcter pràctic fins un màxim de 60 hores 
anuals, per la qual cosa en el seu POD no podran figurar més de 6 crèdits a impartir en el curs 
acadèmic. 

• POD del professorat investigador amb venia docendi: El nombre de crèdits a impartir que 
pot figurar en el POD d’aquest professorat serà aquell que s’haja informat en la Comissió 
d’Estudis i Professorat. Per altra banda, segons consta a la Documentació per a l'organització 
del curs 2017/18, aprovada en el Consell de Govern nº 1/2017 del 26 de gener, les activitats 
que realitze el personal investigador en formació o no doctor hauran d’estar relacionades amb 
el desenvolupament de la seua investigació o de la formació específica requerida per a aquesta, 
incloent la col·laboració en tasques docents dins dels límits establerts en la corresponent 
convocatòria o, en el seu defecte, pel Consell de Govern. En conseqüència, a aquest personal 
no se li atribueix plena capacitat docent, per la qual cosa no pot ser en cap cas responsable 
d’una assignatura i la seua docència ha d’estar supervisada per professorat. En l’elaboració 
del POD dels departaments s’haurà de garantir que l’assignació de docència al personal 
investigador en formació no vulnere el dret del professorat associat, amb plena capacitat 
docent, de triar abans la docència a impartir. 

• POD del professorat associat a temps parcial: Segons s’estableix a l’article 10 punt 5 del 
Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre el règim i retribucions del PDI 
contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals 
del professorat universitari, la dedicació del professorat associat a temps parcial podrà ser de 
sis, vuit, deu o dotze hores setmanals (la meitat lectives i l’altra meitat de tutoria i assistència 
a l’alumnat). Els crèdits a impartir que com a màxim poden figurar en el POD d’aquest 
professorat, depenent de la seua dedicació, són: 
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Professorat associat a 6 hores: 9 crèdits en un curs acadèmic. 
Professorat associat a 8 hores: 12 crèdits en un curs acadèmic. 
Professorat associat a 10 hores: 15 crèdits en un curs acadèmic. 
Professorat associat a 12 hores: 18 crèdits en un curs acadèmic. 

 
• POD del professorat associat assistencial: D’acord amb l’article 4, base 13.2, del Reial 

Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de 
concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, el professorat associat assistencial 
podrà impartir fins a 3 hores setmanals de docència (9 crèdits en un curs acadèmic) si així 
estiguera encomanda aquesta activitat pel departament. 

• Matriculació de professorat per a cursar estudis universitaris: Segons estableix l’article 
12 del Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim de professorat universitari, tot 
professor universitari tindrà prohibit matricular-se com alumne en qualsevol dels centres on 
imparteixi docència. No obstant això, els professors titulars d’escoles universitàries, prèvia 
autorització expressa del Rector, podran matricular-se en els cursos de llicenciatura quan 
siguen diplomats, o en programes de doctorat si són llicenciats. 

• POD del professorat amb permisos per gestació, maternitat i lactància durant el curs: 
El nombre de crèdits a impartir pel professorat amb aquest tipus de permisos no hauria de 
superar a la seua dedicació docent neta, per tal de garantir el dret a la conciliació de la vida 
laboral i familiar. 

 

Criteris relatius als màsters oficials: 

Segons estableix l’article 23 de la Normativa dels Estudis Oficials de Màsters de l’UJI, aprovada en 
el Consell de Govern número 4 del 26 de març de 2015: 
 

• Amb caràcter general, en els programes de màster universitari al menys un 25% del 
professorat participant ha d’ostentar la condició de doctor o doctora. 

• Com a mínim, el 50% de la càrrega docent del màster ha de ser assumida per professorat 
universitari, per professorat del CSIC o per personal d’organismes públics d’investigació. 

• Un professor o professora a temps complet no pot impartir més del 50 % del seu pla 
d’organització docent (POD) (després de descomptar les reduccions pertinents) en els estudis 
de màster. En aquest còmput no es tindran en compte els crèdits assignats per a tutoritzar els 
treballs de final de màster o pràctiques externes. En el cas que el seu POD no supere els sis 
crèdits pot triar l’adscripció de la docència als estudis de grau i/o al màster. Es podrà ampliar 
aquest percentatge de dedicació segons la disponibilitat de l’àrea. 

 

 

PROCEDIMENTS ON S’UTILITZA LA INFORMACIÓ INTRODUÏDA AL POD 

 

• Certificats de la docència impartida pel professorat. 
• Verificació, seguiment i renovació de l’acreditació dels títols. 
• Seguiment de l’activitat docent impartida. 
• LLEU. 
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• Avaluació de l’activitat docent del professorat. 
• Sistema propi d’incentius. 
• Sistema de Direcció Estratègica. 
• Pressupostos ordinaris dels departaments i unitat predepartamentals. 
• Diferent informació estadística. 

 

 

DOCUMENTACIÓ ELABORADA A PARTIR DE LA INFORMACIÓ INTRODUÏDA EN 
POD 

 

• Informe d’aprovació del POD per part dels departaments (finals de juliol de l’any d’inici del 
curs). 

• Informe del POD en òrgans de govern (finals de setembre de l’any d’inici del curs). 
• Informe d’execució del POD (finals d’octubre de l’any de finalització del curs). 
• Informes realitzats pel Servei de Llengües. 

 


