Aprovat pel Consell de Govern de 24 de juny de 2008. ACGUV 111/2008.

Criteris per a l'assignació de la docència de postgrau en els
Departaments de la Universitat de València
1. Únicament podran sol·licitar docència en una assignatura d'un màster aquells
professors que hagen obtingut prèviament el vistiplau de la CCA corresponent
per a aqueixa assignatura, segons el que es disposa en el Reglament d'Estudis de
Postgrau.
2. Garantida la docència de grau que el departament tinga adscrita, aquest haurà de
garantir l’assignació de tota la docència de postgrau fins a la cobertura total de
la seua capacitat docent.
3. En la fase d'elecció de docència, prèvia a l'aprovació del POD del Departament,
cada professor a temps complet podrà sol·licitar un màxim de 6 crèdits de la
seua dedicació corresponents a postgrau.
4. Els professors a temps parcial podran sol·licitar una quantitat proporcional a la
seua dedicació.
5. En la fase d'assignació del POD, amb la finalitat d'atendre tota la docència de
postgrau que tinga assignada el Departament o per l'especial capacitació d'algun
professor en l'àmbit d'algun màster concret, el Departament podrà proposar a
algun professor, o fins i tot assignar-li, una quantitat major que 6 crèdits de
postgrau.
6. Des de l'aprovació d'aquesta instrucció pel consell de Govern, no seran vàlids
els acords de Departament:
•

que limiten d'altra forma la dedicació dels seus professors al postgrau,

•

que donen un valor distint als crèdits de postgrau respecte dels de grau,

•

que donen un valor distint als crèdits d'un postgrau respecte dels d’altre en
raó de l’atingencia amb el departament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Aquests criteris seran d’aplicació sense perjudici del
que estableixen els Reglaments de Règim Intern dels Departaments.
DISPOSICIÓ FINAL: Aquests criteris entraran en vigor a l’endemà de la seua
aprovació pel Consell de Govern.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA: Aquesta instrucció, aprovada per acord de consell
de govern, anul·la qualsevol acord de qualsevol òrgan de rang inferior que se li
opose.

