Aprovat en Consell de Govern de 22 de julio de 2009. ACGUV 154/2009
REGLAMENT DE LES COMISSIONS ACADÈMIQUES DE TÍTOL
Exposició de motius
D’acord amb l’article 3 dels Estatuts, la Universitat de València, com a servei públic
que és, té per missió impartir els ensenyaments necessaris per a la formació del
estudiants, la preparació per a l’exercici d’activitats professionals i artístiques i
l’obtenció, si és el cas, dels títols acadèmics corresponents.
Tant les obligacions assumides en la missió estatutària de la Universitat com el nou
escenari europeu de la formació superior, comporten un cert canvi d’orientació en les
actuacions dels centres responsables d’organitzar i desenvolupar la docència, i la
redefinició dels òrgans que han de dur a terme les tasques de coordinació i supervisió
acadèmica. Se subratlla ara la necessitat d’adoptar una perspectiva global de la titulació,
així com d’un seguiment i suport a la trajectòria universitària dels estudiants, i la
conveniència d’una interrelació més estreta amb la societat i especialment amb les
organitzacions socials i professionals.
D’altra banda, els centres responsables dels ensenyaments universitaris, a fi de garantir
l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat dels processos d’ensenyament, necessiten dotar-se
d’estructures organitzatives amb competències que les facen capaces d’assumir aquestes
tasques.
Per tot això, i com a desplegament del que estableixen els articles 37 i següents dels
Estatuts de la Universitat, mitjançant aquest reglament es regula la composició i les
funcions de les comissions acadèmiques de títol (CAT).
Article 1. Composició
1.- Les CAT seran presidides pel degà o la degana o el director o la directora del centre
o persona que delegue. En la seua composició s’ha de garantir almenys:
a) La presència de tots els departaments responsables de la docència d’assignatures
bàsiques i obligatòries de la titulació, amb veu i vot.
b) La veu de totes les àrees de coneixement amb docència assignada en matèries
bàsiques i obligatòries de la titulació.
c) Una representació dels departaments amb docència assignada només en assignatures
optatives.
d) Els coordinadors o coordinadores de curs i/o titulació amb veu i vot.
e) Una representació dels estudiants de les titulacions proposats per l’assemblea de
representants del centre que arribe al 25% del nombre de membres de la comissió.
f) Hi assistirà, amb veu però sense vot, l’administrador o administradora del centre o
persona que designe.
2.- La presència dels membres de les CAT a què fa referència els apartats 1b) i 1 f)
d’aquest article no serà tinguda en compte per al quòrum exigit per a la constitució
vàlida d’aquestes comissions.
3.- El Consell de Govern aprovarà, si és el cas, a proposta de la junta de centre, que una
mateixa CAT es puga encarregar de més d’una titulació.
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Article 2. Subcomissió permanent
Quan, en aplicació d’aquest reglament, una comissió quede integrada per més de dotze
membres, es podrà constituir, per raons d’operativitat, una subcomissió permanent que
desenvoluparà les tasques delegades pel ple de la CAT i informarà el ple de les seues
actuacions. En tot cas, el ple de la comissió s’haurà de reunir almenys dues vegades
l’any.
Aquesta subcomissió, la formaran almenys:
a)

El president o la presidenta o la persona que delegue.

b) Un o una representant dels departaments amb docència en assignatures bàsiques.
c)

Un o una representant dels departaments amb docència en assignatures obligatòries

d) Un coordinador o una coordinadora
e)

L’administradora o l’administrador, amb veu i sense vot

f)

Un o una estudiant.

La composició de la CAT i, si és el cas, de la subcomissió permanent, així com les
normes de funcionament, hauran de ser aprovades per la junta de centre, d’acord amb
l’article 43.2.g) dels Estatuts.
Article 3. Coordinadors i coordinadores de titulació i curs
1. El degà o la degana de la facultat o director o directora del centre nomenarà els
coordinadors i coordinadores de titulació i, si escau, de curs, entre el professorat amb
dedicació a temps complet que estiga adscrit al centre. Tindran la funció de dirigir i
executar les activitats de coordinació establertes en l’article 6 d’aquest reglament.
2. El Consell de Govern aprovarà els criteris generals de l’àmbit d’actuació dels
coordinadors i coordinadores de títol i de curs. La junta de centre corresponent
determinarà l’aplicació específica d’aquest acord per als coordinadors i coordinadores
de títol i , si escau, de curs.
Article 4. Competències
Les competències específiques mitjançant les quals la comissió acadèmica del títol
realitza la funció d’ordenació acadèmica que té encomanada, una vegada establerts per
la Universitat els objectius que persegueix cada titulació, són de tres tipus: elaboració de
la programació docent, coordinació i redacció de l’informe anual.
Article 5. Programació docent
S’entén per elaboració de la programació docent el conjunt d’activitats mitjançant les
quals s’estableix el pla d’actuació en cada curs acadèmic concret per dur a terme els
objectius de la titulació. En aquest àmbit, correspon a les CAT:
a) Establir el disseny curricular mitjançant el qual es duran a terme els objectius
prefixats en el perfil formatiu. Supervisar els continguts mínims de cada matèria (quant
a coneixements, competències i habilitats), els procediments d’ensenyamentaprenentatge, les metodologies docents i d’avaluació, sense perjudici del dret a difondre
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lliurement els pensaments, idees i opinions que cada professor i professora assumeix
com a propis en relació amb la matèria objecte del seu ensenyament.
b) Elaborar, d’acord amb l’article 16 dels Estatuts, una proposta d’assignació de la
docència als diferents departaments i àrees de coneixement, atenent criteris de
coherència acadèmica i organitzativa i, valorant, en tot cas, criteris de viabilitat docent.
c) Elaborar la proposta d’organització del curs acadèmic (grups, distribució horària,
etc.) tenint en compte els criteris establerts pel Consell de Govern i les propostes dels
departaments. Aquesta proposta haurà d’explicitar la llengua en què s’imparteix la
docència en cada grup i l’horari concret.
d) Elaborar, si és el cas, el disseny curricular dels estudiants a temps parcial.
e) Preparar i difondre la documentació necessària per a l’orientació i informació als
estudiants sobre els itineraris curriculars i matèries optatives.
f) Proposar la resolució, amb un informe previ dels departaments competents, de les
peticions de convalidacions parcials d’estudis i de reconeixement de crèdits, en el marc
del reglament per a la transferència i el reconeixement de crèdits vigent.
Article 6. Coordinació
És competència de les comissions acadèmiques de títol la realització del conjunt
d’activitats de coordinació dels departaments amb docència assignada, coordinació del
professorat per cursos, i de les altres activitat docents, a fi de garantir una distribució
equilibrada dels temps de dedicació. Aquestes tasques les duran a terme els
coordinadors o coordinadores de titulació i/o curs establerts en l’article 3 d’aquest
reglament.
Així mateix, correspon a les CAT la coordinació dels diversos programes i guies
docents a fi d’evitar tant les superposicions com les deficiències en el desenvolupament
del programa formatiu, garantir la compatibilitat de les distintes propostes i la seua
coherència amb el disseny curricular, tot això en el marc del disseny de la titulació.
Article 7. Informe anual
La CAT de cada titulació elaborarà un informe anual de l’activitat docent
desenvolupada durant el curs acadèmic, atenent els objectius de la titulació, que serà
tramès al deganat o la direcció del centre, als membres de la junta de centre i als
departaments implicats en la docència. Una còpia d’aquest informe serà tramesa al
vicerectorat que tinga atribuïdes les competències en matèria d’estudis i organització
acadèmica.
Aquest informe contindrà les propostes de mesures concretes que s’han d’aplicar per a
millorar la qualitat de la titulació, així com la valoració del grau de compliment dels
compromisos adquirits en la documentació presentada per a la seua verificació.
Disposició transitòria
Amb caràcter general, les CAT constituïdes d’acord amb aquest reglament assumiran
les competències en relació amb les llicenciatures, diplomatures i enginyeries
transformades en el grau corresponent, i les CAT dels títols transformats s’extingiran;
no obstant això, la junta de centre podrà acordar-ne el manteniment en cas justificat.
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Excepcionalment, durant el procés d’extinció de plans, el president o la presidenta de la
comissió acadèmica d’un títol de grau podrà invitar, amb veu però sense vot, els
departaments sense representació en la comissió i amb docència en el pla en extinció.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell de
Govern.

