PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 16.1 I 17.2 DEL REGLAMENT DE SELECCIÓ DEL
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La necessitat d’impartir amb una qualificació lingüística adequada la docència oficial en llengua
estrangera, prevista en la oferta acadèmica de la Universitat de València, aconsella modificar
l’actual redacció de l’article 16.1 del Reglament de Selecció per a exigir amb caràcter general el
nivell C1 de coneixement quan les convocatòries de concurs incloguen el requisit específic de
coneixement de la llengua.
D’altra banda, amb la modificació de l’article 17.2 proposada s’obri la possibilitat de nomenar
una segona comissió de selecció de professorat contractat temporal en aquells centres on el
volum de concursos gestionats ho justifique, per tal d’agilitzar la resolució dels processos
selectius i repartir la càrrega de treball pel que fa als membres de la comissió designats a
proposta del centre.
Art.16 Requisits específics
1. En les convocatòries de places es podrà incloure, a proposta dels departaments, el requisit
específic de coneixement del valencià i/o de llengües estrangeres, per tal d’atendre la docència
oferida en aquestes llengües.
El coneixement del valencià, exigible en els termes previstos en la disposició addicional 3ª
d’aquest reglament, s’acreditarà aportant el certificat de coneixement del nivell C1. El
coneixement de les altres llengües s’acreditarà amb carácter general aprotant el certificat de
coneixement del nivel B2. Excepcionalment, a petició dels departaments justificada en raons
acadèmiques podrá exigir-se un nivel superior, en els termes establerts en la convocatoria.
igualment mitjançant el certificat del coneixement del nivell C1.
L’existència de requisit lingüístic en cap cas suposarà, per a qui obtinga la plaça, un dret de
vinculació exclusiva a l’activitat docent en la llengua que ha determinat la selecció ni limitarà la
competència de la Universitat per assignar-li distintes obligacions docents, sempre que estiga
garantida l’atenció de la docència en aqueixa llengua per altre professorat del departament
Art. 17 Composició i nomenament de les comissions
2. Per a la selecció de professorat contractat de caràcter temporal hi haurà una comissió per
cada centre. Aquesta comissió estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents,
personal funcionari dels cossos docents universitaris o professorat contractat amb caràcter
indefinit. Tres membres i llurs suplents seran designats pel rector o la rectora entre una proposta
de sis noms formulada per la Junta de Centre. Aquestes persones aquests o aquestes membres
actuaran en tots els concursos que haja de resoldre la comissió durant un curs acadèmic. La
proposta de la Junta de Centre haurà de recaure en professorat pertanyent a àrees de
coneixement adscrites als departaments del centre o professorat amb docència en el mateix.
Per a cada concurs, la resta de membres i llurs suplents els designarà el consell de departament
a què està adscrita l’àrea de coneixement a què correspon la plaça entre el professorat
d’aquesta o, en el seu defecte, de les àrees afins establertes en l’Annex IV d’aquest Reglament.
En cap cas no poden formar part d’una comissió més de dues persones o dos membres del
mateix departament o de la mateixa àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta
darrera norma, quan es tracte de seleccionar personal dels departaments d’alguna de les
persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran llurs suplents.
Excepcionalment, a petició de la corresponent Junta de Centre, el Vicerectorat amb
competència en matèria de professorat podrà autoritzar una segona comissió de selecció en

aquells centres on el volum de concursos per a la contractació temporal ho justifique, tenint en
compte el nombre de places adscrites als mateixos que es preveu incloure en les diverses
convocatòries al llarg del curs acadèmic. Es prendrà com a referència el nombre de places
convocades en el curs anterior i el volum de recursos administratius tramitats. Per a conformar
la segona comissió de selecció la Junta de Centre, conforme es detalla en el paràgraf anterior,
farà la proposta de sis noms per a designar els membres que actuaran en tots el concursos que
haja de resoldre la comissió durant el curs acadèmic, amb els requisits que s’hi indiquen. Per a
cada concurs la resta de membres, titulars i suplents els designarà el consell de departament a
què està adscrita l’àrea de coneixement a què correspon la plaça entre el professorat d’aquesta
o, en el seu defecte, de les àrees afins establertes en l’Annex IV d’aquest Reglament. S’aplicarà
la prohibició i la solució prevista en el paràgraf anterior per a evitar la concurrència de més de
dues persones membres del mateix departament o àrea de coneixement. En tot cas, en el
nomenament de cada comissió pel Rector o la rectora es delimitarà el seu àmbit d’actuació, que
quedarà restringit a les àrees de coneixement dels departaments adscrits al centre que
s’especifiquen.

