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MODIFICACIÓN DA NORMATIVA DE NOMEAMENTO DE PROFESORADO EMÉRITO
(CONSELLO DE GOBERNO DO 18 DE DECEMBRO DE 2013)

O Consello de Goberno, na súa sesión do 18 de decembro de 2013, acorda modificar
a redacción do punto 3 da Normativa de nomeamento de profesorado Emérito, que foi
aprobada no Consello de Goberno de 21 de febreiro de 2013.

Redacción actual do punto 3 actual:
3. A proposta de nomeamento de profesorado emérito deberá ser aprobada no
Consello do Departamento ao que pertence o profesor ou profesora, previa petición de
éste/a. Antes do 30 de abril de cada curso académico, os departamentos poderán
presentar na vicerreitoría con competencias en materia de profesorado propostas para a
contratación de profesorado emérito no curso seguinte, así como solicitudes para a
concesión de prórrogas dos contratos que finalicen durante o seguinte curso. As propostas
deberán vir acompañadas dun informe do departamento ao que pertence o profesor ou
profesora no que debe figurar o plan de traballo a desenvolver pola persoa candidata.
Ditas tarefas consistirán, preferentemente, na dirección de actividades de investigación, en
estudos de especialización científica e profesional, en actividades de extensión
universitaria e outras equiparábeis.

Redacción proposta do punto 3:
3. Antes do 30 de abril de cada curso académico, os departamentos, previa solicitude
da persoa interesada, deberán presentar na vicerreitoría con competencias en materia de
profesorado, a súa proposta favorable ou desfavorable de nomeamento para a
contratación de profesorado emérito no curso seguinte, así como para as solicitudes de
concesión de prórrogas dos contratos que finalicen durante o seguinte curso. A proposta
deberá ir acompañada da solicitude do interesado/a, o curriculum vitae, plan de traballo a
desenvolver pola persoa candidata e un informe razonado, preceptivo e non vinculante,
xustificativo da decisión adoptada en Consello de Departamento.

