
MODIFICACIONS AL REGLAMENT DE SÍMBOLS, DISTINCIONS 
HONORÍFIQUES Y PRECEDÈNCIES DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

 
 
Queden reformats els següents punts del Reglament: 
 

TÍTOL SEGON: DE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES Y DOCTORS HONORIS 
CAUSA 
 
Secció 2. De la Distinció al Mèrit Universitari                                  
 
 

TÍTOL SEGON: DE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES Y DOCTORS HONORIS 
CAUSA 
 
Capítol Primer: de les distincions de la Universitat d’Alacant 
 
 
Article 8. 

c. Distinció al Mèrit Universitari 

 
Article 9. 

c. La Distinció al Mèrit Universitari es concedirà a aquelles persones que hagen 
tingut una trajectòria acadèmica, investigadora o de gestió especialment 
destacada en la Universitat d’Alacant. 

 
 
Article 10. 

3. La Distinció al Mèrit Universitari consistirà en una reproducció de l’escut de 
la Universitat d’Alacant. 

 
Secció 1. De la concessió de la Medalla d’Or y del Llorer d’or 
Article 11. 

1. La iniciativa per a proposar la Medalla d’Or i el Llorer d’Or correspon al rector, que 
en donarà trasllat al Consell de Govern. 

 

Secció 2. De la concessió de la Distinció al Mèrit Universitari 

Article 12.  

El procediment a seguir en la concessió de la Distinció al Mèrit Universitari serà: 

1. La iniciativa per a proposar la Distinció al Mèrit Universitari correspon al rector i 
a les facultats o escoles.  

2. Cada facultat o escola podrà formular com a màxim una proposta anual. 

3. Les propostes de les facultats o escoles hauran de ser aprovades per la 
corresponents Juntes de Centre a iniciativa del degà/ana o director/a. 

4. Cada proposta haurà de ser motivada i haurà d'anar acompanyada 
necessàriament d'un curriculum vitae de la persona proposada. 



5. L’expedient haurà de ser remès al vicerectorat amb competències en 
matèria d’ordenació acadèmica; la proposta haurà de tenir l'informe 
favorable de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 

6. Informada la proposta per la Comissió d'Ordenació Acadèmica, es remetrà a 
Secretaria General per a la seua aprovació en Consell de Govern. 

7. Després de l'aprovació, el rector expedirà el document acreditatiu de la 
concessió de la Distinció. 

 
 
Capitol quart: del tractament del cárrecs académics 

Article 21.  
 

a. El rector o rectora rep el tractament de Senyor/a Rector/a Magnífic/a 
(Magfc. Sr. / Magfca. Sra.). 

b. Els vicerectors reben el tractament de Senyor/a (Sr./Sra.). Aquest 
tractament es farà extensible al president del Consell Social. 

 


