
            
      

REGLAMENT PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DE LA FACULTAT 

DE FILOSOFIA I LLETRES. 

 

Una vegada implantats els nous plans d’estudis, aquesta Facultat, i una vegada oïdes les 

opinions de professors, alumnes i personal d’administració i serveis estableix els 

següents criteris generals d’elaboració d’horaris: 

 

1. És convenient la compactació dels horaris d’assignatures de formació bàsica i 

obligatòries. 

2. Cal permetre als alumnes complir amb el requisit dels crèdits optatius. 

3. És necessari establir una referència en l’assignació d’horaris als professors a temps 

complet. 

 

Així, l’ordre d’inclusió de les assignatures a l’horari queda establert d’aquesta manera: 

 

1. Assignatures de formació bàsica i obligatòries compartides entre estudis i que no 

disposen de desdoblament per estudis. 

2. Resta d’assignatures de formació bàsica i obligatòries. 

3. Assignatures optatives. 

 

Horari dels estudiants 

 

Es tendirà a elaborar els horaris de manera que els estudiants de cursos sencers puguin 

cursar en quatre jornades* les assignatures de formació bàsica i obligatòries previstes 

per al seu curs. A més a més, es procurarà que les hores lliures dins l’horari 

d’assignatures de formació bàsica i obligatòries no superi el 10%. 

 

Quant a les assignatures optatives, es procurarà que l’estudiant d’un curs sencer es 

pugui matricular almenys del doble dels crèdits optatius recomanats per al seu curs 

sense coincidència d’horaris entre optatives ni entre optatives i assignatures de formació 

bàsica i obligatòries. 

 

Horari dels professors 

 

Es limitaran a 4 les jornades de docència d’assignatures de grau dels professors a temps 

complet, qualsevol que sigui el tipus d’assignatures que imparteixin. Aquest límit serà 

proporcional al repartiment semestral dels crèdits impartits. En la mesura de les seves 

possibilitats, els departaments procuraran assignar les assignatures de formació bàsica i 

obligatòries a professors contractats a temps complet. 

 

 
*Jornada:   s’entén per jornada el període que va des de les 8 h a les 15 h i de les 15 h a les 22 h. Només es computen 2 jornades 
dins el mateix dia si hi ha un descans de 2 hores. 


