
 
 
 
 

1.- Elecció dels membres dels tribunals que hauran de resoldre els concursos 
d’accés a Catedràtics i Professors Titulars d’Universitat  

 
  

El criteri d’elecció, que va ser aprovat en sessió ordinària de la JC celebrada el 26 
d’octubre de 2011, consisteix en elegir 
 

- els vocals 1 i 2 i els seus suplents, mitjançant sorteig a nivell nacional entre 
els CU i/o els TU del àrea de coneixement, i 

- el vocal 3 i el seu suplent a proposta del departament al que es trobe adscrita 
la plaça. No obstant això, en cas de conflicte en el departament, la Junta de 
centre designaria els tres vocals i els seus suplents mitjançant sorteig. 

 
 

2.- Elecció dels membres de les comissions de selecció de personal contractat 
de caràcter temporal per a un curs determinat (professorat associat, ajudant i 
ajudant doctor). 

 
 
Per normativa de la UV, tres dels membres son nomenats per la Junta de Centre i 
dos pel Consell del departament al que es troben adscrites les places. 

 
El criteri d’elecció dels membres que nomena la JC que  va ser aprovat en sessió 
ordinària de la JC celebrada el 25 de març de 2010, consisteix en elegir 2 membres i 
els seus suplents entre els membres de l’equip deganal i sortejar el tercer entre els 
professors i professores adscrits a la Facultat.  
 
 
3.- Elecció dels membres de les comissions de selecció de personal contractat 
de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). 
 
La normativa de la UV estableix que  
 

- dos membres i els seus suplents seran elegits per la Junta de Centre per a 
cada curs.  
 
En Junta de Centre celebrada el 25 de març de 2010 es va acordar que 
aquests dos membres serien els mateixos que actúen en les comissions de 



selecció de personal contractat amb carácter temporal elegits entre els 
membres de l’equip deganal. 
 

- Un membre i llur suplent, aliens a la UV, proposats per la Junta de Centre. 
 
En JC celebrada el 2 de febrer de 2018 s’acordà acceptar com a tercer vocal 
la proposta del departament al que es trobe adscrita la plaça. 
 

- Dos membres i els seus suplents designats pel Consell del departament al 
que està adscrita la plaça. 

 
 
4.- Composició de las CATs de la Facultat 
 
En la sessió ordinària de la JC celebrada el dia 17 de novembre de 2017, s’aprovà 
l’actual composició de les CATs del centre: 

 
- un representant per àrea de coneixement que imparteix docència en el Grau (el 
Reglament de la UV exigeix un per departament, amb veu i vot, i un per àrea amb 
veu). 
 
- un coordinador per curs, excepte en Biologia que en 4t tindrà 2, un per itinerari. Els 
designa la degana o el degà i no és necessari que siguen membres de la CAT. 
 
- un coordinador de PE de titulació, excepte en Biologia que hauria un per itinerari. 
Segons l’article 4 del reglament de pràctiques externes, és un professor designat per 
la CAT (no s’exigeix que en siga membre). 
 
Pel que fa a la comissió de TFG, la seua composició està regulada en un reglament 
de la UV que estableix que “Els membres de la Comissió del TFG estaran designats 
per la CAT entre els docents i estudiants d’aquesta. Podran formar part de la 
comissió del TFG el coordinador o la coordinadora de la titulació, els coordinadors o 
les coordinadores de curs i el coordinador o la coordinadora de pràctiques externes 
del centre, encara que no siguen membres de la CAT. En totes les comissions ha 
d’haver-hi almenys un estudiant.” 
 
 

 
 

 


