Resolució de 19 de novembre de 2021, de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística,
per a incentivar la docència en valencià i en anglès en l'oferta acadèmica de les
titulacions de màster oficial per al curs 2022-2023

El Pla d'increment de la docència en valencià (ACGUV 129/2012) preveu l'aprovació d'un
pla específic d'increment de la docència en valencià per als postgrau i l'establiment,
mitjançant els Criteris per a l'elaboració de l'oferta de curs acadèmic, d'un mecanisme que
permeta fer aflorar l'oferta potencial de docència en valencià, en anglès i en altres idiomes
de comunicació internacional. Els Criteris per al curs 2022-23 (ACGUV 267/2021)
estableixen que l'oferta ha de proposar un increment de la docència en valencià i en anglès,
o d'altres llengües estrangeres, respecte del curs anterior.
El Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística impulsa els serveis de suport al professorat
que contribueixen a l'assoliment d'aquests objectius: premis als materials docents en valencià
i en anglès, assessorament, formació, acreditació, reunions personalitzades, etc., a més de
les accions adreçades a la informació i la sensibilització dels estudiants. Tanmateix, atès que
la responsabilitat última de la docència recau en el professorat i en l'organització dels
màsters, cal disposar de mecanismes que, afegits als anteriors, n'incentiven la participació
activa en l'esforç d'incrementar l'oferta docent en aquestes llengües.
Per tot allò exposat, la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, fent ús de les atribucions
que li confereix la Resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de
València, per la qual s’aprova la delegació de competències en els vicerectors i les
vicerectores, la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d’aquesta Universitat,
RESOL
Primer
Dotar un incentiu econòmic adreçat a les titulacions de màster oficial a fi de facilitar-hi
l'increment de la docència en valencià i en anglès per al curs acadèmic 2022-2023.
Segon
L'incentiu, per un import global de 60.000 €, es finançarà a càrrec del capítol IV del
pressupost de la Universitat de València per a l’exercici 2022, orgànica 5060000000 del
Servei de Llengües i Política Lingüística.
Tercer
L'incentiu es dividirà en tres parts:
a) La primera part, dotada amb un total de 30.000 €, es distribuirà de manera
proporcional a l'aportació del percentatge d'oferta en valencià de cada màster oficial
respecte a l'oferta total en valencià del conjunt de màsters.
b) La segona part, dotada amb un total de 10.000 €, es distribuirà de manera
proporcional a l'aportació del percentatge d'oferta en anglès de cada màster oficial
respecte a l'oferta total en anglès del conjunt de màsters.

c) La tercera part, dotada amb un total de 20.000 €, es distribuirà de manera
proporcional a l'aportació dels increments percentuals de l'oferta en valencià i en
anglès de cada màster oficial al creixement total de l'oferta en anglès i valencià del
conjunt de màsters.
L’import màxim global de l’incentiu per cada màster oficial és de 5.000 euros.
Quart
Resten exclosos d'aquesta convocatòria els màsters oficials que s’impartisquen en una
llengua determinada pel seu contingut com a llengua d’especialitat, o bé per participar en
convocatòries que exigeixen la impartició en una llengua determinada, com ara els màsters
Erasmus Mundus.
Cinquè
L'incentiu concedit es revocarà automàticament si el màster beneficiari incompleix l'oferta
docent en valencià o en anglès aprovada pel Consell de Govern.
Sisè
Aquesta resolució es publicarà en el tauler oficial de la Universitat de València.
Setè
Delegar en la Direcció del Servei de Llengües i Política Lingüística el càlcul, l'aplicació i el
seguiment d'aquest incentiu.
Vuitè
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua
publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós
administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua
publicació.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística
(Per delegació de la rectora DOGV 18.01.2021)
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