Aprovat per Consell de Govern el 13/12/2013

REGLAMENT DEL PERSONAL COL·LABORADOR DOCENT
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Preàmbul
L’article 144.3 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix que, «mitjançant els
convenis corresponents, la Universitat pot reconèixer la col·laboració de caràcter docent
de professionals designats entre els i les especialistes que desenvolupin una activitat
principal remunerada en la institució concertada, en les condicions que determini el
Consell de Govern».
La Universitat de Barcelona, d’aquesta manera, preveu la col·laboració desinteressada de
professionals que desenvolupen una activitat principal fora de la Universitat i que, per la
seva especial qualificació, en el marc d’un Conveni de col·laboració amb la Universitat de
Barcelona, poden contribuir de manera efectiva a la docència pràctica o complementar
l’ensenyament universitari mitjançant altres activitats.
Aquest Reglament pretén reconèixer la situació d’aquestes persones que col·laboren amb
la Universitat desinteressadament, sense establir cap relació laboral o administrativa,
assenyalar els seus drets i deures inherents a la condició de personal col·laborador
docent i establir el procediment per al seu nomenament.

Article. 1 Objecte i àmbit d’aplicació
1. Poden ser nomenats col·laboradors docents, en el marc d’un Conveni de col·laboració
amb la Universitat de Barcelona, els professionals que desenvolupen una activitat
professional, empresarial o laboral fora de l’àmbit docent de la Universitat relacionada
amb matèries pràctiques de la docència d’algun dels ensenyaments de la Universitat de
Barcelona.
2. Als col·laboradors docents només se’ls poden assignar tasques de col·laboració i suport
en pràctiques clíniques, pràcticums o qualsevol altra modalitat de pràctiques externes en
general (en empreses, en centres d’ensenyament no universitari, en oficines de farmàcia,
etc.).

Article 2. Nomenament
1. Correspon al degà o director de centre nomenar el personal col·laborador docent,
d’acord amb el procediment intern que s’estableixi, i assignar-li les tasques de
col·laboració corresponents. Els centres poden afegir descripcions específiques a la
denominació d’aquestes col·laboracions.
2. El nomenament ha de tenir una durada mínima d’un semestre i màxima d’un curs
acadèmic, i és prorrogable per períodes iguals sempre que les condicions establertes es
mantinguin.
3. El nomenament implica la subjecció a aquesta normativa.
4. Els centres han de comunicar a la Comissió de Professorat delegada del Consell de
Govern els nomenaments emesos, a l’efecte del seu coneixement.
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Article 3. Nombre màxim
La Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern pot establir un límit en el
nombre màxim general i per facultat de personal col·laborador docent nomenat per la
Universitat de Barcelona.

Article 4. Drets i deures
1. El nomenament com a col·laborador docent no comporta cap vinculació de tipus
contractual, laboral, administrativa o de cap altre tipus que doni lloc a contraprestació
per raó del servei per part de la Universitat de Barcelona, ni amb càrrec als seus
pressupostos, ni a l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats.
2. La col·laboració docent es fa de manera desinteressada i altruista. La condició de
personal col·laborador docent implica únicament el reconeixement dels mèrits acadèmics,
científics o professionals de la persona, sense perjudici que aquesta col·laboració pugui
ser reconeguda curricularment per la institució de l’àmbit d’aplicació.
3. El col·laborador docent en cap cas gaudeix de responsabilitat docent: la seva
col·laboració docent l’ha de tutelar algun professor en actiu a la Universitat de Barcelona,
que és el responsable de la signatura de les actes.
4. El personal col·laborador docent, amb independència de les tasques que dugui a
terme, no computa com a plantilla del departament. Per tant, la seva activitat no
computa per al càlcul de la dedicació docent de l’àmbit de coneixement ni per a la
distribució d’espais del departament.
5. Els centres i els departaments han de dotar el personal col·laborador docent dels
recursos necessaris perquè pugui dur a terme la seva activitat.
6. El personal col·laborador docent no forma part del consell de departament, malgrat
que pot ser invitat a les seves sessions amb veu i sense vot, ni té drets electorals
respecte als òrgans de govern de la Universitat.
7. El personal col·laborador docent està obligat a respectar les normes acadèmiques de la
Universitat de Barcelona.

Article 5. Finalització
El nomenament de col·laborador docent finalitza, sens perjudici de l’establert pel Conveni
corresponent, per qualsevol de les causes següents:
1. Pèrdua de les condicions establertes a l’article 1 d’aquest Reglament.
2. Finalització del període previst pel nomenament.
3. Incompliment de les tasques de col·laboració assignades o de la normativa de la
UB.
Disposició final.
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació pel Consell de
Govern.
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