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La Universitat d'Alacant a través del Servei de Promoció del Valencià
(Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa), a fi d'estimular l'ús
del valencià en l'àmbit de la docència, fa una convocatòria pública
d'incentius a la docència impartida en valencià en aquest curs.

La Universidad de Alicante, a través del Servei de Promoció del
Valencià (Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa), con
objeto de estimular el uso del valenciano en el ámbito de la docencia,
hace una convocatoria pública de incentivos a la docencia impartida
en valenciano en este curso.

Els recursos disponibles són els previstos en el Pressupost de 2010
de la Universitat d'Alacant: 70.000 € per a centres i 100.000 € per als
departaments (una part per a usos generals del departament i una
altra per a activitats acadèmiques o complementàries dels professors
que han impartit la docència en valencià).

Los recursos disponibles son los previstos en el Presupuesto de 2010
de la Universidad de Alicante: 70.000 € para centros y 100.000 € para
los departamentos (una parte para usos generales del departamento y
otra para actividades académicas o complementarias de los
profesores que han impartido la docencia en valenciano).

Aquests incentius econòmics haurien de dedicar-se a incrementar la
presència i l'ús del valencià en l'àmbit dels centres i els departaments
(adquisició de bibliografia, formació lingüística del PDI, organització de
conferències, publicacions i altres activitats acadèmiques i
complementàries en valencià, etc.).

Estos incentivos económicos tendrían que dedicarse a incrementar la
presencia y el uso del valenciano en el ámbito de los centros y los
departamentos (adquisición de bibliografía, formación lingüística del
PDI, organización de conferencias, publicaciones y otras actividades
académicas y complementarias en valenciano, etc.).

Els departaments que hagen impartit docència teòrica o pràctiques en
valencià en el curs 2009/2010 hauran de facilitar a l'SPV, abans del 7
de maig, les dades següents:

Los departamentos que hayan impartido docencia teórica o prácticas
en valenciano en el curso 2009/2010 tendrán que facilitar al SPV,
antes del 7 de mayo, los datos siguientes:

Titulació, centre i professor que ha impartit la docència, nom de
l'assignatura i codi, crèdits teòrics i crèdits pràctics impartits en
valencià i nombre d'alumnes matriculats.

Titulación, centro y profesor que ha impartido la docencia, nombre de
la asignatura y código, créditos teóricos y créditos prácticos impartidos
en valenciano y número de alumnos matriculados.

El Servei de Promoció del Valencià agruparà per titulacions i centres
les dades facilitades pels departaments i les remetrà als centres
perquè les completen o les esmenen d'acord amb les seues dades, de
manera que abans del 15 de juny les remeten a l'SPV. Durant la
primera quinzena del mes de juliol, el Vicerectorat de Tecnologia i
Innovació Educativa ordenarà els traspassos corresponents als
centres i als departaments.

El Servei de Promoció del Valencià agrupará por titulaciones y centros
los datos facilitados por los departamentos y los remitirá a los centros
para que los completen o los corrijan de acuerdo con sus datos, de
manera que antes del 15 de junio los remitan al SPV. Durante la
primera quincena del mes de julio, el Vicerrectorado de Tecnología e
Innovación Educativa ordenará los traspasos correspondientes a los
centros y a los departamentos.

Criteris per a la distribució dels incentius:

Criterios para la distribución de los incentivos:

Incentius als centres

Incentivos a los centros

-15 € per crèdit impartit en valencià

-15 € por crédito impartido en valenciano

-1 € per crèdit matriculat en valencià

-1 € por crédito matriculado en valenciano

Incentius als departaments

Incentivos a los departamentos

-35 € per crèdit impartit en valencià

-35 € por crédito impartido en valenciano

Incentius al PDI

Incentivos al PDI

-65 € per crèdit impartit en valencià

-65 € por crédito impartido en valenciano
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