
REGLAMENT INTERN DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA ANALÍTICA, 
NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA PER A LA PROPOSTA DE 

COLꞏLABORADORESI COLꞏLABORADORS HONORÍFICS (CHs) 
 

(Aprovat en Consell de Departament de data 29 de juny de 2016) 

 
L'article 155 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant contempla el següent en relació al 
nomenament de CHs: 
“1. La rectora o rector podrà nomenar, a proposta dels consells de departament i amb 
l’informe previ del Consell de Govern, colꞏlaboradors honorífics amb funcions de suport 
i assistència a l’ensenyament, com també per a fer tasques d’investigació, entre 
especialistes de reconeguda competència que acrediten una experiència professional fora 
de l’àmbit acadèmic universitari. 
2. El nomenament de colꞏlaborador honorífic es farà per a un curs acadèmic, amb 
possibilitat de renovació. 
3. Pel seu caràcter honorífic, aquests nomenaments no comporten cap efecte de tipus 
econòmic, administratiu, laboral o de participació en els òrgans de govern i gestió de la 
Universitat.”. 
 
A fi de racionalitzar les propostes de nomenament de CHs, el Consell del 
Departament estableix els següents requisits: 
 
1.- les solꞏlicituds es presentaran en la Secretaria del Departament preferentment durant 
els mesos de juny i juliol de cada any perquè puguen ser valorades pel Consell de 
Departament. Hauran d'anar acompanyades del currículum vítae de la candidata o 
candidat, qui haurà d'estar en possessió d'una titulació universitària i complir amb els 
requisits indicats en l'article 155 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant. 
2.- cada solꞏlicitud haurà d'estar avalada per un Professor/a Titular pertanyent al 
Departament, qui haurà d'argumentar els motius de la proposta i especificar les tasques a 
desenvolupar pel candidat o candidata. 
3.- l'activitat principal del CH serà la investigació. Només en casos excepcionals i 
degudament justificats, el Consell de Departament podrà assignar-li tasques docents 
prèvia autorització del Centre responsable de la docència. En aqueix cas, serà el Centre 
el responsable d'emetre el corresponent certificat de colꞏlaboració. 
4.- l'estudi i l'avaluació de les solꞏlicituds i, si escau, la proposta de candidats al 
Rector/a per al seu nomenament serà responsabilitat del Consell de Departament. Per a 
l'avaluació del candidat es tindrà en compte el currículum vítae del mateix i la proposta 
de tasques assignades. 
5.- la duració de la colꞏlaboració serà d'un curs acadèmic. La possible renovació com CH 
exigirà la presentació d'una nova solꞏlicitud i l'informe detallat de les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts pel candidat o candidata durant el curs anterior. 


