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Document normatiu de la Comissió de Recerca del Departament de 

Física 

 

1. Objecte i marc normatiu del document 

Aquest document  té com a objecte regular l’organització i el funcionament de la 

Comissió de Recerca del Departament de Física. Es regeix pel Reglament 

d’organització i funcionament del Departament de Física, els Estatuts de la 

universitat i la resta de normativa que li és aplicable. 

2. Composició de la comissió 

2.1. La Comissió de Recerca té la composició següent: 

a) El sotsdirector de recerca del Departament, que n’és el coordinador. 

b) El Director del Departament 

c) Un representant de cadascun dels grups de recerca UPC que tinguin com 

a responsable un membre del Departament.   

2.2. La Comissió triarà entre els seus membres un secretari. 

2.3. El coordinador de la Comissió assumirà la representació dels grups de 

recerca no representats. 

3. Renovació 

3.1. El coordinador de la Comissió es renovarà quan canviï el sotsdirector de 

recerca. 

3.2. Els grups de recerca representats es revisaran cada dos anys.  

3.3. Els  representants dels grups de recerca es renovaran quan es faci la revisió 

anterior. 

4. Funcions 

Correspon a la Comissió de Recerca: 

a) Coordinar els grups de recerca del departament entre si o amb 

organismes exteriors i donar suport a les iniciatives sorgides dels grups 

de recerca. 

b) Proposar mesures per promoure la recerca del PDI del Departament, la 

captació de becaris, post-docs i investigadors convidats. 

c) Fer un seguiment de les convocatòries d’ajuts i facilitar la informació al 

PDI del Departament.  

d) Fer un seguiment de les activitats dels diferents programes de doctorat en 
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els quals el Departament hi té una participació activa. 

e) Elaborar la proposta de distribució del pressupost econòmic destinat a la 

recerca. 

f) Totes aquelles altres funcions que li encarreguin els òrgans de govern del     

Departament. 

5.  Convocatòries i sessions 

5.1. La Comissió de Recerca es reuneix si hi ha temes que ho justifiquin o quan 

ho demani un mínim del 50% dels seus membres. 

5.2. La convocatòria correspon al coordinador o coordinadora de la Comissió de 

Recerca. 

5.3. Les convocatòries es trametran amb una antelació mínima de 5 dies hàbils, 

excepte en aquells casos excepcionals i degudament justificats que requereixin 

d’un termini més curt, i es comunicaran a la resta de personal del Departament. 

5.4. Els acords de la comissió seran comunicats a tot el personal del 

Departament. 


