
NORMES PROVISIONALS 
 PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL PROFESSORAT DURANT EL CURS ACADÈMIC 

2005/2006. 
 

Encara que el vigent marc normatiu dificulta el desenvolupament de polítiques d’estabilització i promoció professional del 
professorat, la Universitat continuarà possibilitant la dotació de noves places així com la transformació de les figures contractuals 
derivades de la Llei de Reforma Universitària (LRU) per adequació a les noves figures de la Llei Orgànica d’Universitat (LOU), per 
la qual cosa es plantegen els criteris següents: 
 
Els Departaments que tinguin professorat en qualsevol de les situacions enumerades a continuació podran sol·licitar la 
transformació de les places. En qualsevol cas es garantitzarà la transformació de les places dels Ajudants LRU que finalitzen el 
seu contracte abans de l’1 d’octubre de 2005 i la dels associats a temps complet acreditats o habilitats. 
 
A) PROFESSORAT CONTRACTAT: 
 
1.- Ajudants de Facultat segon període o Ajudants d’Escola Universitària doctors, que finalitzen el seu contracte abans de l’1 
d’octubre de 2006: Podran sol·licitar la transformació de la plaça en Contractat doctor o Titular d’Universitat. En el primer cas, 
serà requisit l’acreditació. En el segon, cas que el candidat no haja sigut habilitat amb anterioritat, la plaça es proveirà a resultes de 
les proves d’habilitació i el concurs d’accés respectiu, sense perjudici de l’amortització de la plaça contractual. Els Ajudants a que 
es refereix aquest punt i finalitzen el seu contracte després del 30 de setembre de 2006 també ho podran sol·licitar, però aquestes 
dotacions requeriran la prèvia acreditació o habilitació i s’atendran en funció de les possibilitats pressupostàries. 
 
2.- Ajudants de Facultat segon període o Ajudants d’Escola Universitària doctors, amb independència de la data de finalització del 
seu contracte: Podran sol·licitar la transformació de la plaça en Ajudant doctor, si tenen l’acreditació. 
 
3.- Ajudants d’Escola Universitària que pertanyen a les àrees de coneixement enumerades a l’annex VI o III del RD 774/2002 de 26 
de juliol, i que finalitzen el seu contracte abans de l’1 d’octubre de 2006: Podran sol·licitar la transformació de la plaça en 
Col·laborador o Titular d’Escola Universitària. En el primer cas, serà requisit l’acreditació. En el segon, la plaça es traurà a 
habilitació i es cobrirà a les seues resultes, sense perjudici de l’amortització de la plaça contractual. Els Ajudants a que es refereix 
aquest punt i finalitzen el seu contracte després del 30 de setembre de 2006 també ho podran sol·licitar, però aquestes dotacions 
requeriran la prèvia acreditació o habilitació i s’atendran en funció de les possibilitats pressupostàries. 
 
4.- Els actuals Ajudants doctors, per transformació dels seus contractes d’Ajudants LRU en l’ampliació 2003/2004, i 2004/2005, 
podran sol·licitar la transformació de la plaça en Contractat doctor o Titular d’Universitat, si tenen l’acreditació o habilitació 
respectiva. 
 
5.- Contractats doctors que es troben habilitats per a places de TU o CEU, o Col·laboradors que es troben habilitats per a TEU. 
 
6.- Col·laboradors que es troben habilitats per a places de TU o CEU, les peticions s’atendran dintre de les disponibilitats 
pressupostàries d’acord amb els criteris que, en el seu cas, fixarà la Comissió de Professorat. 
 
7.- Associats a temps complet doctors: Podran sol·licitar la transformació de la plaça en Ajudant doctor, Contractat doctor o 
Titular d’Universitat, si tenen l’acreditació o habilitació respectiva. 
 
8.- Associats a temps complet tipus II, si abans de l’1 d’octubre de 2005 es troben en possessió del títol de doctor podran 
sol·licitar el canvi a Associats tipus III. 
 
B) PROFESSORAT FUNCIONARI: 
 
1.- Professors Titulars d’Escola Universitària que es troben habilitats per a places de CEU o TU, les peticions s’atendran dintre de 
les disponibilitats pressupostàries d’acord amb els criteris que, en el seu cas, fixarà la Comissió de Professorat. 
 
2.- Professors Titulars o Catedràtics d’Escola Universitària que es troben habilitats per a places de Catedràtics d’Universitat, les 
peticions s’atendran dintre de les disponibilitats pressupostàries d’acord amb els criteris que, en el seu cas, fixarà la Comissió de 
Professorat. 
 
C) ALTRES DISPOSICIONS: 
 
Els requisits temporals a que fa referència aquesta normativa s’entendran a 30 de setembre de 2005. 
El requisit d’acreditació o habilitació s’haurà de complir a 11 d’abril de 2005, a excepció dels professors que finalitzen el seu 
contracte a 30 de setembre de 2005 o dels professors associats a temps complet doctors. 
Les sol·licituds hauran d’ésser trameses i informades pel Consell de Departament abans de l’11 d’abril de 2005. 
 

 
 


