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Document normatiu de la Comissió d’Avaluació Acadèmica 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 d’Avaluació Acadèmica – CAA – 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 d’Avaluació Acadèmica està formada per quinze PDI-A del 

Departament de Física, incloent-hi el Director del Departament, que és membre 

nat. Tots els membres de la Comissió hauran de tenir quinquenni i sexenni viu. 

Com a mínim un 60% dels membres de la Comissió hauran de ser Catedràtics.  

2.2. La Comissió serà nomenada per la Junta del Departament, escoltades les 

seccions, assegurant que hi hagi almenys un membre de cada secció excepte 

quan això no sigui possible i intentant que hi hagi la màxima representativitat dels 

grups de recerca del Departament. 

2.3. La Comissió d’Avaluació Acadèmica serà presidida pel Catedràtic o 

Catedràtica de més antiguitat. 

3. Renovació 

La Comissió d’Avaluació Acadèmica es renovarà quan es renovi la Junta del 

Departament. 

4. Funcions 

Són funcions de la Comissió d’Avaluació Acadèmica: 

a) Emetre els informes d’avaluació acadèmica del PDI del Departament.  

Quan els informes d’avaluació afectin a processos de promoció, 

s'inhibiran els membres de la Comissió amb categoria acadèmica inferior 

a la que s'assoleix amb la promoció.  

Els informes emesos per la CAA hauran de ser ratificats per la Junta del 

Departament. 

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

Departament. 
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5.  Convocatòries i sessions 

5.1. La Comissió d’Avaluació Acadèmica es reuneix a petició del Director del 

Departament, prèvia comunicació a la Junta del Departament. La Comissió 

d’Avaluació Acadèmica  es reuneix si hi ha assumptes que ho justifiquin o quan 

ho demani un mínim del 50% dels seus membres. 

5.2. La convocatòria correspon al president o presidenta de la Comissió. 

5.3. Les convocatòries es trametran amb una antelació mínima de 3 dies hàbils, 

excepte en aquells casos excepcionals i degudament justificats que requereixin 

d’un termini més curt. 


