
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE ENSENYAMENTS PRÒPIS DE LA 
UNIVERSITAT D'ALACANT (aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 
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ARTICLE 3. Dels crèdits  

On diu: 

S'estableix com a unitat de mesura en els plans d'estudi propis el crèdit ECTS 
d'acord amb la legislació vigent. Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de 
treball de l'estudiant. 

La presencialitat del professorat haurà d'estar entre un mínim del 30% i un màxim 
del 40% de les hores totals de càrrega de treball de l'estudiant. En el cas de 
pràctiques externes i treballe fi de títol la presencialitat del professorat no excedirà 
del 10%. 

 
Ha de dir: 
S'estableix com a unitat de mesura en els plans d'estudi propis el crèdit ECTS 
d'acord amb la legislació vigent. Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de 
treball de l'estudiant. 

Les hores lectives del professorat, en qualsevol modalitat d'ensenyament, haurà 
d'estar entre un mínim del 30% i un màxim del 40% de les hores totals de càrrega 
de treball de l'estudiant. En el cas de pràctiques externes i treball fi de títol el nombre 
d'hores lectives del professorat no excedirà del 10%. 

 

 

ARTICULE 5. Del professorat: dedicació i funcions 
On diu:  

“……” 

5.2. Direcció acadèmica 

Cada ensenyament propi comptarà amb una direcció d'estudis. En cada curs 
acadèmic, un mateix director o directora no podrà ser-ho de més d'un títol excepte 
si aquests s'inclouen en el mateix PEP, en aquest cas, la direcció equivaldrà a 
l'efecte de dedicació, a una direcció de màster propi. En el cas de Cursos 
d'especialització, un director o directora no podrà dirigir en un mateix curs acadèmic 
més de tres cursos, excepte quan l'organització dels mateixos li corresponguen en 
funció d'un càrrec específic. 

Dins d'un mateix Programa d'Estudis Propis, si existeixen diferents direccions per a 
cada títol, un d'ells, ho serà al seu torn del Programa. 

5.2.1. Característiques 

El director o directora d'estudis dels títols propis, designat per l'òrgan proponent i 
removible pel mateix, haurà de ser personal docent i investigador de la Universitat 
d'Alacant amb el grau de doctor, vinculació permanent, dedicació a temps complet, 
i complir amb la resta dels requisits que s'estableixen en aquesta normativa per al 
professorat. 



Podran existir codireccions en aquells casos en els quals els convenis establits amb 
altres universitats i institucions així ho contemplen. En tal case el codirector o 
codirectora pertanyent a la universitat o institució conveniada no caldrà que reunisca 
les característiques abans establides. 

En el supòsit d'un títol propi conjunt amb altres universitats, els responsables de 
l'adreça del mateix seran els indicats en el conveni de col·laboració subscrit. 

El director o directora, d'un títol propi o PEP, podrà nomenar una o més persones 
coordinadores d'estudis que actuaran com a suport a les seues tasques de direcció, 
supervisió i control. 

5.2.2. Funcions 

Són funcions específiques del director o directora d'estudis totes les relacionades 
amb la gestió acadèmica, econòmica i de personal necessàries per al bon 
funcionament dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol. Així mateix, 
aquelles altres funcions derivades de la representació davant òrgans o serveis 
administratius de la Universitat d'Alacant i altres institucions públiques o privades en 
relació amb l'observança de la present normativa i, si escau, de les clàusules 
contingudes en els convenis o acords subscrits per la Universitat d'Alacant per al 
desenvolupament dels estudis. 

5.2.3. Reconeixement de la dedicació 

Les tasques de gestió del director o directora d'estudis i de les persones 
coordinadores d'estudis, tindran assignat un valor equivalent en hores. Aquest valor 
global -la suma de la dedicació en labors d'adreça i coordinació- no podrà superar 
el 20% de les hores presencials totals del pla d'estudis. En tot cas, la dedicació 
individual no podrà ser superior al 10% de les hores presencials totals del pla 
d'estudis. Aquesta assignació haurà d'explicitar-se en la proposta del corresponent 
estudi. 

 
 
Ha de dir:  
“……” 

5.2. Direcció acadèmica 

Cada ensenyament propi comptarà amb una direcció d'estudis. En cada curs 
acadèmic, un mateix director o directora no podrà ser-ho de més d'un títol excepte 
si aquests s'inclouen en el mateix PEP, en aquest cas, la dirección equivaldrà a 
l'efecte de dedicació, a una direcció de màster propi. En el cas de Cursos 
d'especialització/Activitats acadèmiques, un director o directora no podrà dirigir en 
un mateix curs acadèmic més de tres, excepte quan l'organització dels mateixos li 
corresponga en funció d'un càrrec específic. 

Dins d'un mateix Programa d'Estudis Propis, si existeixen diferents direccions per a 
cada títol, un d'ells, ho serà al seu torn del Programa. 

5.2.1. Característiques 

El director o directora d'estudis dels títols propis, designat per l'òrgan proponent i 
removible pel mateix, haurà de ser personal docent i investigador de la Universitat 



d'Alacant amb el grau de doctor, vinculació permanent, dedicació a temps complet, 
i complir amb la resta dels requisits que s'estableixen en aquesta normativa per al 
professorat. 

Podran existir codirecciones en aquells casos en els quals els convenis establits 
amb altres universitats i institucions així ho contemplen. En tal case el codirector o 
codirectora pertanyent a la universitat o institució conveniada no caldrà que reunisca 
les característiques abans establides. 

En el supòsit d'un títol propi conjunt amb altres universitats, els responsables de 
l'adreça del mateix seran els indicats en el conveni de col·laboració subscrit. 

El director o directora, d'un títol propi o PEP, podrà nomenar una o més persones 
coordinadores d'estudis que actuaran com a suport a les seues tasques d'adreça, 
supervisió i control.  

En cada curs acadèmic, no es podrà ser coordinador o coordinadora de més d'un 
títol propi, excepte si aquests s'inclouen en el mateix Programa d'estudis propis 
(PEP), en aquest cas, la coordinació equivaldrà a l'efecte de dedicació, a una 
coordinació de màster propi. En el cas de Cursos d'especialització/Activitats 
acadèmiques, no es podrà coordinar en un mateix curs acadèmic més de tres, 
excepte quan l'organització dels mateixos li corresponga en funció d'un càrrec 
específic. 
 
 
5.2.2. Funcions 

Són funcions específiques del director o directora d'estudis totes les relacionades 
amb la gestió acadèmica, econòmica i de personal necessàries per al bon 
funcionament dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol. Així mateix, 
aquelles altres funcions derivades de la representació davant òrgans o serveis 
administratius de la Universitat d'Alacant i altres institucions públiques o privades en 
relació amb l'observança de la present normativa i, si escau, de les clàusules 
contingudes en els convenis o acords subscrits per la Universitat d'Alacant per al 
desenvolupament dels estudis. 

5.2.3. Reconeixement de la dedicació 

Les tasques de gestió del director o directora d'estudis i de les persones 
coordinadores d'estudis, tindran assignat un valor equivalent en hores. Aquest valor 
global -la suma de la dedicació en labors d'adreça i coordinació- no podrà superar 
el 20% de les hores presencials totals del pla d'estudis. En tot cas, la dedicació 
individual no podrà ser superior al 10% de les hores presencials totals del pla 
d'estudis. Aquesta assignació haurà d'explicitar-se en la proposta del corresponent 
estudi. 

 
 

ARTICLE 7. Accés i admissió  

On diu 
 
7.1. Accés 



Per a poder accedir als ensenyaments d'un títol propi d'expert, especialista o màster, 
s'haurà d'estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior. 

Addicionalment, als títols d'expert, es podrà accedir si es reuneixen els requisits 
d'accés a estudis universitaris oficials en l'EEES. D'altra banda, i segons acord del 
Consell de Govern de 26 de juliol de 2012, en aquells títols propis d'expert que 
prevegen l'accés d'alumnes per la via de l'experiència professional hauran de 
preveure una prova especial d'accés per a aquests alumnes que haurà de ser 
informada i aprovada pel Vicerectorat amb competències en aquests estudis. 

Així mateix, l'alumnat que haja obtingut un títol d'Expert o Experta de la Universitat 
d'Alacant per aquesta via d'accés podran accedir a un títol d'Especialista; qui haja 
obtingut un títol d'Especialista de la Universitat d'Alacant per aquesta via d'accés 
tindrà accés a un títol de Màster; en tots dos casos els títols implicats hauran d'estar 
integrats en el mateix PEP. 

També podrà accedir a un títol propi d'especialista o màster l'alumnat que es trobe 
cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la 
seua obtenció. 

Als ensenyaments propis que donen lloc a l'obtenció d'un diploma d'especialització, 
i a les activitats que donen lloc a certificat de participació, podran accedir, depenent 
de la matèria que tracten i del nombre de places disponibles, tant l'alumnat de la 
Universitat d'Alacant com altres persones interessades en els seus continguts. Serà 
l'adreça del programa qui indique els requisits d'accés en la proposta presentada. 

7.2. Admissió 

El procés d'admissió correspon a la Direcció d'estudis o del programa en les 
condicions que s'establisquen per a cada convocatòria en la proposta aprovada per 
la Universitat d'Alacant i d'acord amb el procediment general aprovat per la Comissió 
amb competències en ensenyaments propis. 

Quan el nombre d'aspirants supere el de places oferides, el director del curs aplicarà 
els criteris de selecció aprovats en la proposta i farà públics els resultats. 

 
Ha de dir:  
 
7.1. Accés 
Per a poder accedir als ensenyaments d'un títol propi d'expert, especialista o màster, 
s'haurà d'estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior. 
 
Addicionalment, als títols d'expert, es podrà accedir si es reuneixen els requisits 
d'accés a estudis universitaris oficials en l'EEES. D'altra banda, i segons acord del 
Consell de Govern de 26 de juliol de 2012, en aquells títols propis d'expert que 
prevegen l'accés d'alumnes per la via de l'experiència professional hauran de 
preveure una prova especial d'accés per a aquests alumnes que haurà de ser 
informada i aprovada pel Vicerectorat amb competències en aquests estudis. 
 
Així mateix, l'alumnat que haja obtingut un títol d'Expert o Experta de la Universitat 
d'Alacant per aquesta via d'accés podran accedir a un títol d'Especialista; qui haja 
obtingut un títol d'Especialista de la Universitat d'Alacant per aquesta via d'accés 
tindrà accés a un títol de Màster; en tots dos casos els títols implicats hauran d'estar 
integrats en el mateix PEP. 
 



 
 
També podrà accedir a un títol propi d'especialista o màster l'alumnat que es trobe 
cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la 
seua finalització o el Treball/projecte fi d'estudis. 
 
 
Als ensenyaments propis que donen lloc a l'obtenció d'un diploma d'especialització, 
i a les activitats que donen lloc a certificat de participació, podran accedir, depenent 
de la matèria que tracten i del nombre de places disponibles, tant l'alumnat de la 
Universitat d'Alacant com altres persones interessades en els seus continguts. Serà 
l'adreça del programa qui indique els requisits d'accés en la proposta presentada. 

7.2. Admissió 

El procés d'admissió correspon a la Direcció d'estudis o del programa en les 
condicions que s'establisquen per a cada convocatòria en la proposta aprovada per 
la Universitat d'Alacant i d'acord amb el procediment general aprovat per la Comissió 
amb competències en ensenyaments propis. 

Quan el nombre d'aspirants supere el de places oferides, el director del curs aplicarà 
els criteris de selecció aprovats en la proposta i farà públics els resultats. 

 
 
ARTICLE 25 Extinció i supressió d'ensenyaments propis 
 
On diu:  
 
Com a norma general, la durada dels títols propis i Cursos d'especialització, serà 
d'un curs acadèmic. Una vegada implantat, un títol s'entendrà renovat anualment 
per manifestació expressa dels seus proponents, dirigida al Vicerectorat amb 
competències en matèria d'ensenyaments propis dins dels terminis de cada 
convocatòria anual, llevat que concórreguen circumstàncies que conduïsquen a la 
seua extinció o a la seua supressió, o patisca modificacions que requerisquen la 
presentació d'una nova proposta. 

Aquells plans que s'extingisquen donaran dret al fet que l'alumnat matriculat puga 
matricular-se en els dos cursos acadèmics següents per a la superació dels crèdits 
necessaris per a l'obtenció del títol, tenint dret únicament a l'avaluació i no a rebre 
docència. La direcció acadèmica de cada estudi extint haurà de comunicar en els 
dos cursos següents a quin termini d'obertura i tancament d'actes s'acull per a 
avaluar a aquest alumnat. 

L'extinció d'un títol es produirà com a conseqüència de la resolució favorable d'un 
expedient instruït en aquest sentit. Són causes que fonamenten l'inici d'un expedient 
d'extinció d'un títol d'estudis entre unes altres: 

1. L'incompliment dels requisits exigits en la present normativa durant un 
període de dos anys consecutius. 

2. L'informe negatiu de l'avaluació de qualitat durant un període de dos anys 
consecutius, llevat que l'òrgan proponent sol·licite a la Comissió amb 
competències en ensenyaments propis la pròrroga d'un any per a esmenar 
les deficiències detectades. 

3. La no viabilitat econòmica del títol. 



4. L'incompliment de la proposta presentada i aprovada per la Universitat. 

L'expedient d'extinció serà tramitat per mitjà del Vicerectorat amb competències en 
matèria d'Estudis Propis. 

Iniciat l'expedient d'extinció, la Comissió amb competències en ensenyaments 
propis emetrà el corresponent informe del que es donarà trasllat al Consell de 
Direcció. Les propostes de resolució que acorden l'extinció que siguen avaluades 
favorablement per aquest òrgan s'elevaran al Consell de Govern de la Universitat, 
que procedirà si escau, a l'aprovació de l'extinció. Així mateix remetrà tota la 
documentació al Consell Social per a comunicar-li l'extinció. 

En el cas dels títols organitzats conjuntament per diverses universitats, la proposta 
d'extinció podrà realitzar-se mitjançant la denúncia del conveni per alguna de les 
parts signatàries en els termes conveniados. 

L'extinció d'un títol que forme part d'un PEP requerirà la presentació d'una nova 
proposta de PEP. 

 

Ha de dir:  
 
Com a norma general, la durada dels Cursos d'especialització/Activitat acadèmica, 
serà d'un curs acadèmic. Una vegada aprovat un curs d'especialització s'entendrà 
renovat anualment per manifestació expressa dels seus proponents, dirigida al 
Vicerectorat amb competències en matèria d'ensenyaments propis segons 
s'establisca en cada convocatòria anual. 
 
Com a norma general, la durada dels Títols propis (PEP, Màster, Especialista i 
Expert) serà d'un curs acadèmic. La renovació serà tàcita durant tres cursos 
acadèmics, sempre que en cada curs la Direcció del títol present en les dates 
establides la Memòria Justificativa. Transcorreguts tres cursos acadèmics 
s'entendrà renovat per manifestació expressa dels seus proponents, dirigida al 
Vicerectorat amb competències en matèria d'ensenyaments propis segons 
s'establisca en cada convocatòria anual. 
 
L'extinció d'un ensenyament propi es produirà com a conseqüència de la resolució 
favorable d'un expedient instruït en aquest sentit. Són causes que fonamenten l'inici 
d'un expedient d'extinció, entre unes altres: 
 

1. L'incompliment dels requisits exigits en la present normativa durant un 
període de dos anys consecutius. 

2. L'informe negatiu de l'avaluació de qualitat durant un període de dos anys 
consecutius, llevat que l'òrgan proponent sol·licite a la Comissió amb 
competències en ensenyaments propis la pròrroga d'un any per a esmenar 
les deficiències detectades. 

3. La no viabilitat econòmica del títol. 
4. L'incompliment de la proposta presentada i aprovada per la Universitat. 

L'expedient d'extinció serà tramitat per mitjà del Vicerectorat amb competències en 
matèria d'Estudis Propis. 
 



Iniciat l'expedient d'extinció, la Comissió amb competències en ensenyaments 
propis emetrà el corresponent informe del que es donarà trasllat al Consell de 
Direcció. Les propostes de resolució que acorden l'extinció que siguen avaluades 
favorablement per aquest òrgan s'elevaran al Consell de Govern de la Universitat, 
que procedirà si escau, a l'aprovació de l'extinció. Així mateix, remetrà tota la 
documentació al Consell Social per a comunicar-li l'extinció. 
 
En el cas dels títols organitzats conjuntament per diverses universitats, la proposta 
d'extinció podrà realitzar-se mitjançant la denúncia del conveni per alguna de les 
parts signatàries en els termes conveniados. 
 
L'extinció d'un títol que forme part d'un PEP requerirà la presentació d'una nova 
proposta de PEP. 
Aquells plans que s'extingisquen donaran dret al fet que l'alumnat matriculat puga 
matricular-se en els dos cursos acadèmics següents per a la superació dels crèdits 
necessaris per a l'obtenció del títol, tenint dret únicament a l'avaluació i no a rebre 
docència. La Direcció acadèmica de cada estudi extint haurà de comunicar, al 
Centre de Formació ContinUA, en els dos cursos següents a quin termini d'obertura 
i tancament d'actes s'acull per a avaluar a aquest alumnat. 
 
Disposició addicional:  
En tot el no regulat de forma específica en aquesta normativa, s'atendrà a la 
normativa de la universitat per a títols universitaris de postgrau.  
 
Disposició final:  
Una vegada aprovat pel Consell de Govern, i després de la seua publicació en el 
BOUA, entrarà en vigor en el curs acadèmic 2019/2020. 
 
 
 


