REGLAMENT INTERN DEL DEPARTAMENT D'ÒPTICA, FARMACOLOGIA I
ANATOMIA PER A LA PROPOSTA DE COL·LABORADORS HONORÍFICS
APROVAT EN CONSELL DE DEPARTAMENT DEL DIA 03/07/2012 Y
MODIFICAT EN CONSELL DE DEPARTAMENT DEL DIA 21/07/2014
Considerant l'article 155 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant 'La rectora o el
rector podrà anomenar, a proposta dels consells de departament i amb un
informe previ del Consell de Govern, col·laboradors honorífics amb funcions de
suport i assistència a l'ensenyança, així com per a realitzar tasques
d'investigació, entre especialistes de reconeguda competència que acrediten
experiència professional fora de l'àmbit acadèmic universitari', s'establixen les
regles següents:

1.- El nombre màxim de col·laboradors honorífics d'aquest Departament, donat
el caràcter excepcional d'aquesta figura, no haurà d'excedir el 20% del total
dels funcionaris docents de l'Àrea de Coneixement a què anirà inscrit.
2.- Les sol·licituds, dirigides a la Comissió Permanent del Departament, es
presentaran de l'1 al 30 de juny en la Secretaria del Departament,
acompanyades del currículum vítae del candidat, qui haurà d'estar en
possessió d'una titulació universitària de grau mitjà o superior. Cada sol·licitud
haurà d'estar avalada per un Catedràtic o Professor Titular pertanyent al
Departament, el qual deurà d'argumentar els motius de la proposta i especificar
les tasques que se li assignarien al candidat.
3.- L'estudi i l'avaluació de les sol·licitudes i, si és el cas, la proposició de
candidats al Rector per al seu nomenament és una funció de la Comissió
Permanent del Departament. L'avaluació tindrà en compte el currículum vítae
del candidat i primarà l'assignació de tasques d'investigació enfront del docent
llevat que existira un dèficit en la capacitat docent del Departament relacionat
amb les dites tasques.
4.- La duració de la col·laboració serà d'un any, havent de presentar al finalitzar
el mateix un informe detallat de les tasques realitzades davant de la Comissió
Permanent del Departament. La possible renovació de la col·laboració docent,
exigirà la presentació d'una nova sol·licitud acompanyada de l'informe
corresponent a l'any en curs.

