
PROCEDIMENT PER AL CANVI D'ADSCRIPCIÓ A ÀREES DE CONEIXEMENT DEL 
PROFESSORAT DE  LA UdL

La disposició addicional segona del Reial decret 774/2002, de 26 de juliol, pel qual es regula el  
sistema d'habilitació  nacional  per  a  l'accés  als  cossos  de funcionaris  docents  universitaris  i  els 
concursos d'accés, establia que la Comissió Acadèmica del Consell de Coordinació Universitària, 
amb l'informe previ del Consell de Govern de la universitat i de l'Agència Nacional d'Avaluació de 
la  Qualitat  i  Acreditació (ANECA),  a sol·licitud raonada del professor o professora universitari 
podia canviar la  denominació de la  plaça obtinguda per  una altra  del  catàleg oficial  d'àrees  de 
coneixement.

Des  de  l'entrada  en  vigor  del  Reial  decret  1312/2007,  de  5  d'octubre,  pel  qual  s'estableix 
l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, el professorat s'acredita en una 
de les cinc grans branques del coneixement. 

El Reial decret 1312/2007 deroga el Reial decret 774/2002, de forma que actualment no hi cap 
procediment establert per al canvi de denominació de les places de cossos docents universitaris, 
com tampoc n'hi ha per a les de contractats. Mentre no hi hagi cap disposició legal en aquest sentit,  
és necessari dotar-se d'un procediment que reguli aquests canvis d'adscripció.

Per aquest motiu, el Consell de Govern

ACORDA:

1. El  professorat  de  la  UdL pot  sol·licitar  el  canvi  d'àrea  de  coneixement  mitjançant  una 
sol·licitud  motivada  al  vicerector  o  vicerectora  de  Personal  Acadèmic  acompanyada del  
curriculum vitae.

2. El vicerector o vicerectora de Personal Acadèmic autoritzarà el canvi d'àrea de coneixement 
si  la  Comissió  de  Personal  Acadèmic  n'emet  un  informe  favorable.  Per  emetre  aquest  
informe, la Comissió haurà de tindre en compte:

a) La vinculació de la recerca del professor o professora a la nova àrea.

b)  L'informe  sobre  la  conveniència  i  la  idoneïtat  del  canvi  emès  per  la  direcció  del 
departament d'adscripció de la plaça (si el canvi d'àrea de coneixement comporta un canvi de 
departament  d'adscripció  cal  un  informe  de  la  direcció  de  cada  un  dels  departaments 
implicats). Aquest informe haurà de fer constar, de forma explícita, la idoneïtat del professor 
o professora per impartir les assignatures pròpies de l'àrea de destí.

c) Altres informes que pugui sol·licitar el vicerector o vicerectora o la Comissió de Personal 
Acadèmic, especialment a membres de l'àrea de destí externs a la UdL.

d) Les necessitats docents de les dos àrees implicades.

e) La pertinença de l'àrea de destí al mateix àmbit de coneixement de l'àrea d'origen.

f) El temps durant el qual la persona sol·licitant ha ocupat la plaça objecte del canvi.

3. Una vegada autoritzat un canvi d'àrea de coneixement, el professor o professora afectat no 
podrà sol·licitar un nou canvi d'àrea en un termini de cinc anys.


