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MODIFICACIÓ  DE  LA  NORMATIVA 
D'ORGANITZACIÓ  ACADÈMICA  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  28  de 
maig de 2020 
 
La Normativa d'organització acadèmica de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  va  ser 
aprovada pel Consell de Govern en sessió del 
17 de desembre del 2015, i posteriorment es 
va modificar el 15 de desembre del 2016  i el 
16 d'abril del 2019. 
 
L'Escola  de  Doctorat  ha  proposat  que  en 
l'apartat  de  l'article  4  d'aquesta  Normativa 
que  regula  la  dedicació  docent  del 
professorat,  i  que  va  ser  ja modificat  el  16 
d'abril  del  2019,  s'esmenten  expressament 
les assignatures de doctorat,  igual que es  fa 
amb les assignatures de grau i màster. 
 
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta 
de  la  Comissió  de  Promoció  del  Professorat 
aprova  la  següent  modificació  de  la 
Normativa  d'organització  acadèmica  de  la 
Universitat Politècnica de València: 
 
 
Primer. El  tercer paràgraf de  l'article 4 de  la 
Normativa  d'organització  acadèmica  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda 
redactat en els termes següents: 
 
L'assignació  de  la  dedicació  docent  pel  POD 
del personal docent i investigador la realitzen 
els  departaments  en  distribuir  l'encàrrec 
docent  derivat  de  la  demanda  dels  centres, 
amb  un  límit  mínim  per  professor  o 
professora en assignatures de grau, màster  i 
doctorat que, amb caràcter general és del 25 
per  cent  de  la  diferència  entre  la  dedicació 
acadèmica  total  menys  la  dedicació 
reconeguda  per  tasques  de  gestió  establida 
en  l'article  6,  amb  un  límit  inferior  que 
s'estableix  en  la  taula  1.  No  obstant  això, 
cada  professora  o  professor  pot  disminuir 

MODIFICACIÓN  DE  LA  NORMATIVA    DE  
ORGANIZACIÓN    ACADÉMICA    DE    LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 
de mayo de 2020 
 
La Normativa de Organización Académica de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  fue 
aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno  en 
sesión  de  17  de  diciembre  de  2015  y 
posteriormente  se  modificó  el  15  de 
diciembre de 2016 y el 16 de abril de 2019. 
 
La Escuela de Doctorado ha propuesto que en 
el apartado del artículo 4 de esta Normativa 
que  regula  la  dedicación  docente  del 
profesorado, y que fue ya modificado el 16 de 
abril  de  2019,  se mencionen  expresamente 
las  asignaturas de doctorado  al  igual que  se 
hace con las asignaturas de grado y máster. 
 
Por  todo  ello,  el  Consejo  de  Gobierno,  a 
propuesta  de  la  Comisión  de  Promoción  del 
Profesorado  aprueba  la  siguiente 
modificación  de  la  Normativa  de 
Organización  Académica  de  la  Universitat 
Politècnica de València: 
 
Primero.‐ El tercer párrafo del artículo 4 de la 
Normativa de Organización Académica de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
La  asignación  de  la  dedicación  docente  por 
POD  del  personal  docente  e  investigador  la 
realizan  los  departamentos  al  distribuir  el 
encargo docente derivado de  la demanda de 
los  centros,  con  un  límite  mínimo  por 
profesor  en  asignaturas  de  grado, máster  y 
doctorado que, con carácter general será del 
25  por  ciento  de  la  diferencia  entre  la 
dedicación  académica  total  menos  la 
dedicación  reconocida por  tareas de  gestión 
establecida  en  el  artículo  6,  con  un  límite 
inferior  que  se  establece  en  la  Tabla  1.  No 
obstante,  cada  profesor  podrá  disminuir 
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aquest  límit  inferior  fins  a  4,5  crèdits  en 
assignatures de grau, màster  i doctorat  si el 
departament disposa de col∙laboració docent 
entre el personal d'investigació predoctoral  i 
postdoctoral.  
 
Segon.  Es  faculta  la  Secretaria  General 
perquè  publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (BOUPV) 
un  text  consolidat  de  la  Normativa 
d'organització  acadèmica  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
Tercer.  La  present  modificació  de  la 
Normativa  d'organització  acadèmica  de  la 
Universitat Politècnica de València entrarà en 
vigor  l’endemà de  la publicació en el Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València (BOUPV). 

dicho  límite  inferior    hasta  4.5  créditos  en 
asignaturas de  grado, máster  y doctorado  si 
el  Departamento  dispone  de  colaboradores 
docentes  entre  el  personal  de  investigación 
pre y postdoctoral.   
 
Segundo.  Se  faculta  a  la  Secretaría  General 
para que publique en el Butlletí Oficial de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (BOUPV) 
un  texto  consolidado  de  la  Normativa  de 
Organización  Académica  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
Tercero.  La  presente  modificación  de  la 
Normativa de Organización Académica de  la 
Universitat Politècnica de València entrará en 
vigor  día  siguiente  de  su  publicación  en  el 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València (BOUPV). 
 

 

   


