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CRITERIS PER A LA CREACIÓ D’ÀREES PRÒPIES

A l’article 8 de la LRU, així com al RD 2360/84 que el desenvolupa, s’estableix que els
departaments són els òrgans bàsics encarregats d’organitzar i desenvolupar la investigació i els
ensenyaments propis d’un àrea de coneixement. No obstant això, i en ordre a flexibilitzar
l’elaboració de l’estructura departamental de cada Universitat, respectant el principi
d’autonomia, es preveu la possibilitat de subdividir un àrea de coneixement en més d’un
departament, així com la creació d’àrees pròpies no incloses al catàleg d’àrees del Consell
d’Universitats, als efectes de constitució de departaments, tot atenent a criteris
d’interdisciplinaritat o d’especialització científica.

A l’article 15 dels Estatuts es defineix el model departamental pel qual la nostra Universitat va
optar. Conseqüents amb la línea marcada pels Estatuts, la creació d’àrees pròpies a la Universitat
de València tracta de corregir els defectes que hi puga haver en el catàleg estatal d’àrees de
coneixement i ha de respondre a criteris científics que les justifiquen, havent-se de valorar
primordialment la coherència científica, tècnica o artística dels objectius docents i investigadors
dels departaments que es pugueren generar, així com la seua relació i repercusió en la resta
d’àrees i departaments.

La sol·licitud d’àrees pròpies haurà, per tant, d’estar justificada per criteris d’interdisciplinaritat
o especialització científica i, per a la seua creació, caldrà valorar, almenys, els següents aspectes,
tot tenint en compte les particularitats dels diferents camps científics:

CRITERIS DE COHERÈNCIA CIENTÍFICA:

. L’existència de revistes científiques d’àmbit nacional o internacional amb evaluació externa.

. L’existència d’organismes nacionals o internacionals que reconeguen la presència de l’Àrea
(Institucions, Acadèmies, Unesco, etc) i l’existència de societats científiques relacionades amb
l’àrea proposada.
. La tradició docent i investigadora com a àrea diferenciada, avalada per projectes docents i/o
investigadors propis.

CRITERIS DE COHERÈNCIA ACADÈMICA:

. L’existència de l’àrea o departament en altres Universitats de l’Estat o de l’estranger.

. La creació de l’àrea pròpia no ha de generar una altra similar a una ja creada en la Universitat
de València.
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CRITERIS DE DIMENSIÓ DE L’ÀREA:

. La inviabilitat del desenvolupament del projecte docent i investigador de l’àrea proposada en el
marc existent d’àrees i departaments.
. Per a la creació d’un àrea pròpia com a especialització d’una altra àrea ja existent, aquesta
haurà de comptar, almenys, amb 40 PDI funcionaris i com a mínim 24 a temps complet. La
separació ha de garantir que es complisca l’article 19è dels Estatuts de la Universitat de
València.

ALTRES CONSIDERACIONS:

. Ha d’assignar-se la docència del departament de partida.

. La dotació de CU pot realitzar-se seguint els criteris de promoció, no obstant, els desequilibris
en l’estructura no generaran places fins transcorreguts 5 anys després de la creació de l’àrea
pròpia.
. L’optimització dels recursos docents i investigadors no hauria de generar necessitats
addicionals de recursos docents, ni beneficis en l’aplicació dels criteris de dotació de places.

***   ***   ***   ***   ***   ***
Aprovat en Junta de Govern de 21 de Juliol de 1999.
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