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RECOMANACIONS DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT PER A 
L'ASSIGNACIÓ DE DOCÈNCIA EN ELS DEPARTAMENTS/ÀREES DE CONEIXEMENT DE LA 
UNIVERSITAT D'ALACANT (APROVAT PLE COAP DE 7 DE MARÇ DEL 2007). 
 
A fi de resoldre possibles incidències en l'assignació de la docència de les distintes assignatures entre 
el professorat dels departaments/àrees de coneixement de la Universitat d'Alacant, es tindran en 
compte els següents criteris: 
 

1. L'Estatut de la Universitat d'Alacant estableix en el seu article 89.m que una de les 
competències del Consell de Departaments és: “distribuir l'activitat docent entre els seus 
membres i supervisar la qualitat de la docència que s'impartix”. 
 Per tant, l'acord unànime del Consell de Departament ha de ser el primer principi a considerar 
en l'assignació de les distintes assignatures entre els professors d'un determinat departament. 
 
 

2. En el cas que l'acord no siga unànime, l'elecció es realitzarà segons la relació preferent de 
cossos i categories docents, i dins de cada una d'elles per este orde: 
 
Catedràtics d'Universitat 
Professors Titulars d'Universitat//Catedràtics d'Escola Universitària 
Professors Titulars d'Escola Universitària 
Professors Contractats Doctors 
Professors Col·laboradors 
Professors Ajudants Doctors 
Professors Visitants 
Professors Associats 
Ajudants 
 
i si és procedent, es tindrà en compte el grau de doctor, l'antiguitat i la dedicació.  
 
En aquells en què no es requereix el títol de Doctor per a la seua contractació, es considerarà 
este títol i la seua antiguitat a estos efectes. 
 

3. Per a la distribució de les assignatures es considerarà el caràcter de les mateixes, en el 
següent orde: formació bàsica, obligatòries, optatives i treball fi de grau (per als estudis en 
extinció l'orde de les assignatures serà troncals, obligatòries, optatives i de lliure elecció 
curricular)(*). Este orde ha de correlacionar-se directament amb el dels cossos i categories 
contractuals. A falta d'acord s'hauran de configurar grups equilibrats d'assignatures de distint 
caràcter que seran elegits pel professorat seguint l'orde establit en el punt anterior. 

 
4. A fi d'aconseguir la qualitat exigible en la docència i la necessària coordinació amb els 

objectius de la titulació es tindrà en compte el perfil docent i investigador, la trajectòria dels 
professors en relació amb l'assignatura, així com l'informe del centre en què la dita 
assignatura s'impartisca. 

 
Dites recomanacions, conjuntament analitzades, seran el criteri que fonamente la resolució del 
Vicerectorat a possibles recomanacions. 

 
 
(*) Modificació aprovada pel ple de la COAP de 24 de setembre del 2012. 
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