
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 1.2 DEL REGLAMENT PER A L’ESTABILITZACIÓ DEL 

PROFESSORAT ASSOCIAT A TEMPS PARCIAL (ACGUV 247/2009) 

 

El Consell de Govern va aprovar el 22 de desembre de 2009 el Reglament per a l’estabilització del 

professorat associat a temps parcial (ACGUV 247/2009), posteriorment modificat l’1 de febrer de 

2011 (ACGUV 15/2011) i el 2 d’abril de 2019 (ACGUV 53/2019). 

La modificació de l’apartat 2 de l’article 1 que es proposa estableix que el requisit d’antiguitat com 

a professorat associat de la Universitat de València, fixat en 10 anys des de la modificació del 

reglament en 2019, passe a ser de 8 anys, per tal de possibilitar una major incorporació de persones 

candidates a l’estabilització del professorat associat de la nostra Universitat. La resta de requisits 

indicats en l’article 1 no es modifica. 

TEXT PROPOSAT: 

“Article 1.- Els Departaments podran sol·licitar la dotació de places de professorat funcionari o 

contractat doctor, quan tinguen professorat associat amb els següents requisits: 

1.- Estar acreditat per a l’accés a les figures de professorat titular d'Universitat, catedràtic/a 

d'Universitat o professorat contractat doctor. 

2.- Tindre una experiència com a professorat associat en la Universitat de València d’almenys vuit 

anys, consecutius o amb interrupció, en contractes de qualsevol modalitat de dedicació docent. 

3.- Pertànyer a un àrea de coneixement amb necessitats permanents i estructurals de plantilla, 

d’acord amb els criteris del document de plantilla per a la dotació de places. 

4. Tenir acreditat el coneixement del valencià en el nivell C1 abans de la finalització del termini de 

presentació de les sol·licituds. 

Els requisits d'antiguitat com a professorat associat a què fa referència aquest programa, 

s'entendran referits a 31 d’agost de l'any en què se sol·licita l’estabilització. Les condicions legals per 

a ocupar les places, hauran de reunir- se a 31 de desembre de l’any anterior en què es demane 

l’estabilització”. 

 


