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CRITERIS PER A l'APLICACIÓ D'UNA BORSA DE CRÈDITS A l'ESCOLA DE DOCTORAT 

Amb la finalitat d'establir les millores i incentius necessaris aplicables a les Facultats i 
Escoles per al millor acompliment de les seues competències establides en el capítol II, article 
8 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, en el curs 2014/15 es va acordar la creació d'una 
bossa de crèdits als centres per a la seua aplicació al PDI amb les responsabilitats que li 
conferisca per designació de la Degana, el Degà o el Director, Directora del centre 
corresponent. Tals encàrrecs de gestió s'estan desenvolupant d'acord amb les polítiques 
establides en els Vicerectorats que assumeixen i coordinen aqueixes competències. Aquests 
últims cursos han servit per a comprovar l'efecte positiu d'aquesta mesura que ha permès als 
centres assumir amb millors garanties les responsabilitats inherents als mateixos (coordinació 

de graus i màsters, mobilitat, pràctiques externes, polítiques d'igualtat,  

Seguint aquesta línia d'actuació, es considera apropiat que l'Escola de Doctorat 
dispose també d'una bossa de crèdits similar, de manera que puga aplicar-se a les 
coordinadores o als coordinadors de programes de doctorat. 

La determinació de la bossa de crèdits per a l'Escola de Doctorat s'obtindrà assignant 
1,25 crèdits per cada programa de doctorat, amb un límit superior equivalent al major import 
de la bossa de crèdits assignada a les Facultats i Escoles en cada curs acadèmic. i 

Per a l'aplicació dels crèdits d'aquesta bossa es tindran en compte criteris similars als 
aplicables per a les Facultats i Escoles, és a dir: 

 
1. El nombre màxim de crèdits a aplicar individualment és de 3 crèdits (30 hores). 

Addicionalment, per qüestions d'operativitat, el nombre de crèdits individuals variarà en 
fraccions de 0.25 crèdits (0.25, 0.5, 075, 1, 1.25, 1.5, 175, 2, 2.25, 2.5, 275, 3). 

 
2. La bossa de crèdits s'actualitzarà anualment en funció dels programes de doctorat i els 

crèdits finançables dels centres per al curs acadèmic en qüestió. 

 

3. La proposta d'assignació dels crèdits d'aquesta borsa ha de ser aprovada per la 

comissió amb competències en estudis de doctorat. 

 

4. La labor assignada per l'Escola de Doctorat al PDI en atenció a aquesta bossa de 
crèdits no suposa l'assimilació a cap càrrec acadèmic establit en la Universitat 
d'Alacant. 

 

5. Serà aplicable l'apartat 111.2.4 del POI: "Sense perjudici dels percentatges de reducció 
establits en els Estatuts de la Universitat d'Alacant, tot professor a temps complet haurà 
d'impartir com a mínim la meitat de la seua capacitat docent". 

i Text consolidat en el qual s'incorpora la modificació informada favorablement en la COAP de 22 de febrer de 
2021 i de 22 de març de 2021 

                                                 


