APROVACIÓ DELS CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ DE PLACES
D’ALUMNAT COL·LABORADOR DE TIPUS A AL PROFESSORAT QUE HO
SOL·LICITA.
(Junta de Facultat, 22 de Març, 2006)
1. Criteris de denegació automàtica.
a. Que el/la professor/a sol·licitant no hagi lliurat les actes o els programes de lesseves
assignatures en temps i forma en les convocatòries de l’any acadèmic en què es convoquen
les places, exceptuant els casos en què això sigui degut a motius de força major.
b. Quan el professor/a sol·licitant, havent gaudit d’una plaça d’alumne/a col·laborador/a
durant l’any acadèmic anterior, no hagi lliurat l’informe preceptiu en el termini establert a
la convocatòria.
c. Que les activitats programades per a l’alumnat estiguin relacionades amb el suport a
activitats docents (elaboració de materials didàctics, guies docents, suport a les classes
pràctiques, etc.)
2. En la mesura en què la dotació pressupostària ho permeti, l’assignació de places tendrà
en compte que totes les àrees de coneixement amb matèries troncals als estudis de
Psicologia puguin accedir, com a mínim, a una plaça.
3. Es primaran aquelles sol·licituds en què:
a. Les activitats previstes per a l’alumnat es corresponguin amb tasques programades a
projectes de recerca subvencionats o, en el seu defecte, projectes de recerca que encara no
han rebut reconeixement extern però que disposin d’un adequada planificació. En aquests
casos el/la professor/a sol·licitant haurà de lliurar juntament amb la petició una còpia del
projecte que vol dur a terme indicant-ne els objectius, metodologia i calendari. (1 punt)
b. Les activitats que es duguin a terme en el sí d’una unitat o servei d’atenció psicològica.
(1 punt)
c. Les places que siguin sol·licitades conjuntament per dos o més professors/es (1 punt).
d. S’aprecïi un major interès per part de l’alumnat agafant com a criteri el nombre de
col·licituds rebudes pels professors demandant en el darrer any acadèmic en què va
sol·licitar places (plaça deserta en primera convocatòria 0 punts, 1-2 sol·litants: 1 punt; tres
o més sol·licitants 3 punts).
4. Per tal de poder concedir el màxim nombre de places possibles, la Facultat farà servir per
defecte el criteri de concessió extraordinària de 3 mòduls enlloc dels 6 marcats a la
normativa general. En el cas de que hi hagi un nombre sobrant de mòduls un cop feta la
repartició assignant-en tres a cada plaça, la resta es distribuirà entre les places ja atorgades
assignant-los per sorteig
5. A iguals condicions entre les sol·licituds, quan el nombre d’aquestes excedeixi el nombre
de places que es concediran, l’assignació de la plaça es resoldrà mitjançant sorteig.
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