
   

 
 
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló, per la qual s’estableixen els criteris per a la concessió de reduccions de la 
dedicació docent del professorat per activitats externes considerades de rellevància 
per a l’UJI corresponents als curs acadèmic 2017/18. 
 
Vist que el Consell de Govern de la Universitat Jaume I, en la seua reunió 1/2017 de 26 
de gener de 2017, va aprovar dintre de la “Documentació per a l’organització del curs 
2017/18” i en relació a les dedicacions docents del PDI de l’UJI per a l’esmentat curs, 
que el Rectorat pot assignar reduccions de la dedicació docent del professorat per 
activitats externes considerades de rellevància per a l’UJI, amb un límit de 30 crèdits. 
 
Vist que l’Assessoria Jurídica en el seu informe en relació a les reduccions de la 
dedicació docent del professorat per al curs 2017/18 (expedient IN-17-01), reconeix la 
competència del Rectorat per a establir reduccions de la dedicació docent del 
professorat per activitats d’especial rellevància per a l’UJI i recomana que es fixen uns 
criteris o condicions mínimes per assignar aquestes reduccions.  
 
Aquest Rectorat  
 
RESOL: 
 
Primer.- El professorat que desenvolupe alguna de les activitats que es relacionen a 
continuació podrà gaudir d’una reducció de la dedicació docent:  

- Presidència de comitès  o comissions d’avaluació de professorat, com per 
exemple comissions d’acreditació nacional per als cossos docents universitaris 
de l’ANECA i comissions d’avaluació de professorat de l’ANECA i l’AVAP. 

- Col·laboració amb la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica com a 
gestor de la Subdirecció General de Projectes d’Investigació o coordinador de 
l’ANEP. 

- Presidència de consells, comissions i òrgans institucionals de caràcter 
autonòmic, nacional o internacional  de especial rellevància i/o dedicació. 

- Accions rellevants de promoció de l’UJI, com ambaixadors i ambaixadores 
honorífics. 

- Altres activitats que per la seua rellevància puguen ser considerades equivalents 
a les anteriors. 
 

Segon.- La reducció, que fixarà el Rectorat, no podrà excedir del 25% de la seua 
capacitat docent neta per al curs 2017/18, i haurà de ser sol·licitada pel professorat 
interessat al vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 
 
 
El rector, 
 
 
Vicent Climent Jordà 
Castelló de la Plana, 6 de març de 2017 


