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El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat procurarà que els 
professors d’una mateixa àrea formen part del mateix departament. A més, 
sotmetrà a informe de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Professorat, perquè el 
Consell de Govern els aprove posteriorment, els canvis d’adscripció de 
departament, amb la consulta prèvia als departaments afectats.  
 

Els grups d’investigació, a l’efecte d’aquest model, hauran de coordinar-se a 
més de amb ells mateixos, amb els departaments implicats, amb el Vicerectorat 
d’Investigació i amb el d’Ordenació Acadèmica. A fi d’optimar la gestió d’aquest 
model seria convenient revisar i actualitzar la normativa de creació i adscripció de 
professorat als grups d’investigació. 
 
 
III.1.2 Deures del professorat 

 
D’acord amb la normativa vigent, el Model de Plantilla té en compte els 

deures del professorat diversificats en les diferents funcions que du a terme. 
 
Si considerem l’equivalència amb els crèdits actuals, la dedicació d’un 

professor a temps complet, amb caràcter general i com a paràmetre ordinari, en la 
Universitat d’Alacant serà de: 
   

- 22 crèdits de docència presencial 
- l’equivalent a 16,5 crèdits dedicats a tutories (6 hores/setmana) 

(fins a 990 hores/any de dedicació a la docència) 
- 2,6 crèdits de qualitat, promoció i projecció de la Universitat d’Alacant 

(115 hores/any) 
- 12 crèdits d’investigació (544 hores/any) 

  
Les activitats d’investigació, qualitat, promoció i projecció, o bé els resultats 

d’aquestes, han d’estar definits en els corresponents plans d’investigació, qualitat, 
promoció i projecció pels grups d’investigació, departaments, centres, instituts i pel 
Rectorat de la Universitat d’Alacant. 

 
L’adaptació al marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb la 

previsible modificació de la dedicació del professorat i la metodologia docent, es 
produirà en funció de les noves directrius, quan es definisca la política de la 
Universitat d’Alacant referent a això. 
 
 
III.1.3 Principi d’equilibri entre càrrega integral i capacitat integral 

 
Un objectiu bàsic del Model de Plantilla és observar una concordança 



CARACTERÍSTIQUES DE LES FIGURES CONTRACTUALS DE LA LOU 
 
Sembla d'interès recordar les característiques de cadascuna d'aquestes figures de 
personal docent i investigador contractat en el marc de la LOU. 
 
 
Figura 
contractual 

 
Requisits específics per a cada 
figura 

Dedicació i 
capacitat docent 

Durada 
màxima del 
contracte 

AJUDANT (AJ) Estar en possessió del títol de 
llicenciat, enginyer, arquitecte o 
titulació equivalent. 
Haver superat el període 
docent dels estudis de 
doctorat. 
No haver completat el període 
de quatre anys com a ajudant, 
en el règim establit en la LOU. 
No haver estat ajudant LRU a 
l'entrada en vigor de la LOU. 
No ser associat LOU contractat 
després del Decret 174/2002, o 
en el cas d'haver-ho sigut, que 
hagen transcorregut almenys 
dos anys des del contracte com 
a tal. 

4 h de docència 
setmana en els 2 
primers anys i 4 
h de tutories. 
6 h en els 2 
últims si es 
doctora. 
No tenen plena 
capacitat docent. 

Dos anys, 
prorrogables 
per dos 
més. 

AJUDANT 
DOCTOR (AJD) 

Ser llicenciat, enginyer, 
arquitecte o estar en possessió 
de titulació equivalent. 
Estar en possessió del títol de 
doctor. 
No haver completat el període 
de quatre anys com a ajudant 
doctor, en el règim establit per 
la LOU. 
No ser associat LOU contractat 
després del Decret 174/2002, o 
en el cas d'haver-ho sigut, que 
hagen transcorregut almenys 
dos anys des del contracte com 
a tal. 
No haver tingut relació 
contractual, estatutària o com a 
becari amb la Universitat 

6 h de docència 
setmana i 6 h de 
tutories. 
 
Tenen plena 
capacitat docent. 

Dos anys, 
prorrogables 
per dos 
més. 



d'Alacant durant almenys dos 
anys i haver fet activitats 
docents i investigadores durant 
aquest període en altres 
centres universitaris o 
d'investigació, oficials o privats 
reconeguts oficialment. 
Haver obtingut avaluació 
positiva de la seua activitat per 
l’ANECA o per l'òrgan 
d'avaluació externa que la 
Comunitat de València 
determine. 

CONTRACTAT 
DOCTOR (CDO) 

Ser llicenciat, enginyer, 
arquitecte o estar en possessió 
de titulació equivalent.  
Estar en possessió del títol de 
doctor. 
Acreditar tres anys, com a 
mínim, d'activitat docent i 
investigadora o, prioritàriament, 
investigadora postdoctoral. 
Haver obtingut avaluació 
positiva de la seua activitat per 
l’ANECA o per l'òrgan 
d'avaluació externa que la 
Comunitat de València 
determine. 

8 h de docència 
setmana i 6 h de 
tutories. 
 
Tenen plena 
capacitat docent. 

Indefinida. 

COL·LABORAD
OR (COL) 

Estar en possessió del títol de 
llicenciat, enginyer, arquitecte o 
titulació equivalent o de 
diplomat universitari, enginyer 
tècnic o arquitecte tècnic. 
Haver obtingut informe 
favorable de l’ANECA i 
acreditació, o per l'òrgan 
d'avaluació externa que la 
Comunitat Valenciana 
determine. 

12 h de docència 
setmana i 6 h de 
tutories. 
 
Tenen plena 
capacitat docent. 

Indefinida. 

 
 
 
ASSOCIAT Estar en possessió del títol de 3/4/6 hores Dos anys, 



llicenciat, enginyer o arquitecte 
o titulació equivalent, excepte 
per a aquelles àrees de 
coneixement en les quals es 
pot contractar professors 
col·laboradors, en les quals la 
titulació mínima exigible és la 
de diplomat universitari, 
enginyer tècnic o arquitecte 
tècnic. 
Ser especialista de reconeguda 
competència i acreditar que 
s'exerceix activitat professional 
per a la qual l’habilita el títol 
que posseeix de tres anys, com 
a mínim, en els últims cinc. No 
es pot contractar docents o 
investigadors funcionaris en 
actiu de qualsevol universitat. 

setmana de 
docència i altres 
tantes de 
tutories. 
 
Tenen plena 
capacitat docent. 

prorrogables 
per dos 
més. 

 
Amb caràcter general, en el cas de titulacions obtingudes a l'estranger caldrà estar 
en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació a Espanya. 
 




