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Model de descàrrega docent per a càrrecs acadèmics de departaments 

 

           L'actual model de descàrrega docent per a càrrecs acadèmics de 

departaments en la Universitat d'Alacant va ser establit a partir d'un model inclòs en 

el Pla d'estalvi i racionalització de la despesa, informat pel Consell de Govern de 26 

de juny de 2012. Aquest model establia una estructura de càrrecs en els 

departaments dividida en tres trams determinats a partir dels crèdits finançables dels 

departaments. Aquest model es va establir quan encara no havia finalitzat el procés 

d'implantació de l'Espai europeu d'educació superior (EEES). 

 

           La implantació dels nous graus i màsters oficials dins de l'EEES ha comportat 

un augment notable de les tasques de gestió que han de suportar els departaments,  

com ara tasques relacionades amb la gestió i la coordinació de les assignatures, les 

guies docents, l’assistència a reunions i comissions de titulacions, la coordinació de 

treballs fi de grau i màster, etc. Tot això fa necessari que es revise l'actual model de 

descàrrega docent per als càrrecs acadèmics de departaments de manera que totes 

aquestes tasques de gestió puguen ser assumides amb més eficàcia i 

reconeixement. En conseqüència, es planteja la següent estructura: 

 
1. Els departaments amb uns crèdits finançables menors o iguals a 300 crèdits: 

 Direcció: retribució més reducció del 50%. 

 Secretaria acadèmica: retribució. 
 
2. Els departaments amb uns crèdits finançables majors a 300 i menors o iguals a 
800 crèdits: 

 Direcció: retribució més reducció del 50%. 

 Secretaria acadèmica: retribució més reducció del 33%. 
 
3. Els departaments amb uns crèdits finançables superiors a 800 crèdits: 

 Direcció: retribució més reducció del 50%. 

 Sotsdirecció: retribució més reducció del 33%. 

 Secretaria acadèmica: retribució més reducció del 33%. 
 
 
Aquest nou model entrarà en vigor en el curs 2018-19. 


