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LA VICERECTORA DE PROFESSORAT TORNA A LA CÀRREGA AMB LA 

PRETENSIÓ D'INCREMENTAR LA DEDICACIÓ DOCENT DE TEUs I 
COL·LABORADORS 

  

En la darrera Comissió de Professorat, la Vicerectora de Professorat va distribuir “a títol 
simplement informatiu” una taula en què es recalculaven els balanços docents de tots els 
Departaments de la Universitat, fent servir la hipòtesi d’una dedicació docent de 33 crèdits per a 
TEUs i Col·laboradors. Encara que la Vicerectora de Professorat va manifestar que es tractava 
simplement d’un "estudi de diagnòstic i projecció de recursos", resulta evident que la reiteració 
d’aquests “exercicis exploratoris”, que ja s’havien plantejat a finals del 2010, evidencien una clara 
voluntat de l’equip rectoral d’incrementar la dedicació docent d’aquests grups del PDI. Més encara 
quan explícitament es reconeix que es tracta d’una “informació elaborada amb l’objectiu de poder 
estalviar”.  

Si són mesures d’estalvi allò que necessita prioritzar el Rectorat (i ja en duguem unes quantes 
darrerament), és en una altra direcció cap on hauria de mirar. Per contra, allò que realment caldria, 
posats a fer hipòtesis i “exercicis exploratoris”, és, per exemple, calcular el balanç docent amb una 
reducció de la grandària dels grups o  el reconeixent dintre de la dedicació del professorat totes les 
activitats docents (presencials i no presencials).  

Davant aquest nou intent d’aplicar a la Universitat de València la filosofia tan estesa en aquests 
temps de retallades de “fer més per menys” (en aquest cas, “treballar més per menys salari”), CC 
OO es reitera en les consideracions que havia fet sobre aquest tema: 

 Si l’objectiu és fomentar la promoció del professorat Titular d’Escola Universitària a Titular 
d’Universitat, mitjançant l’obtenció del Doctorat, allò que cal és establir mecanismes 
transitoris de reducció de dedicació docent que possibiliten aquesta promoció, tal com 
existeixen en altres Universitats.  

 La comparació amb les altres Universitats valencianes demostra que no és correcta 
l’afirmació que en tots els casos la dedicació docent és de 33 crèdits per a TEUs no Doctors 
i Col·laboradors  

 Cal recordar que el fet que el Decret sobre Règim del Professorat Universitari (encara vigent 
però que ha de ser substituït per l’Estatut del PDI), fixe 12 hores docents setmanals com a 
“dedicació mínima" per a TEUs, no significa que tota dedicació inferior a aquesta siga 
il·legal. O és que també considerarà el Rectorat que es troba en situació il·legal qualsevol 
TU o CU que no arribe als 22 crèdits?  

En definitiva, CCOO considera que l’objectiu de "rendibilitzar els recursos amb què compta la 
Universitat de València" no pot passar de cap manera per empitjorar les condicions laborals d’una 
part del professorat ni per posar en perill les expectatives de promoció de les categories més 
precàries (Ajudants, Associats...). Reiterem, per tant, tal com fem a totes les Universitats públiques 
valencianes, la nostra oposició a la pretensió d’ampliar fins a 33 crèdits la dedicació docent del 
Professorat TEU i Col·laborador i exigim del Rectorat una manifestació inequívoca i urgent en el 
sentit de retirar definitivament aquesta proposta.  


