Agencia
per a la Quaiitat
del Sistema Universitari

de Catalunya

COMISSIO D'AVALUACIO DE LA RECERCA - ACTA NÚM. 35
Data: 12 de maigde2017
Lloc: Sala de reunions d'AQU Catalunya
Hora d'inici: 15 h
Hora d'acabament: 17 h

Assistents:
Dr. Llufs Torner Sabata, president

Dr. Josep Enric Esquerda Colell

Dra. Teresa Estrach Panella

Dr. Jordi Cortadella Fortuny

Dr. Alex Alsina Keith

Dr. Eduardo Soriano García

Dra. Mana Rosa Lloret Romañach

Dra. Anna Maria Guasch Ferrer

Dr. Sergio Castíllón Miranda

Dr. Ramón Alcubilla González

Dr. Jacint Jordana Casajuana

Dra. Anna Maria Serra Tort

Dra. Susan Webb Youdale

Dra. M. José Vega Ramos

Dr. Jordí García Ojalvo

Dra. Montserrat Llagostera Casas

Dr. Gabriel Bugeda Casteiltort

Dr. Josep Ferrer Riba

Dr. Francesc Xavier Turón Barrera

Ora. María Teresa Anguera Argilaga

Dr. Emili Grifell Tatjé
Sr. Esteve Artooix Codina. secretan

Ordre del día
1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

2. Aprovació, si escau, de 1'Acord de modificado de les convocatóries deis anys 2016 i 2017
per a 1'emissió deis informes de reconeixement de 1'activitat de recerca (per perfodes de 6
anys) del professorat agrega! interi de les universitats publiques de Catalunya
3. Aprovació, si escau, de 1'Acord peí qual es dona publicitat a la convocatoria extraordinaria
de presentado de les sol-licituds d'avaluació de 1'activitat investigadora del personaldocent
i investigador funcionan i contractat, per a periodes que hagin finalitzat com a máxim el 31
de desembre de 2016
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4. Aprovació, si escau, de 1'ampliació del termini de resolució de sol-licituds per a 1'emissió de
1'acreditació de recerca, de 1'acreditació de recerca avanzada i de 1'informe per a
professorat lector corresponents a la primera convocatoria de 1'any 2017
5. Torn obert de paraules

Documents annexos

Puntde 1'ordre del dia

Enila?:

http://www.aqu.cat'doc/doc_26434505_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_13700599_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_97779887_1.pdf

Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
Es revisa 1'acta núm. 34. La Comissió 1'aprova.

2. Aprovació, si escau, de 1'Acord de modificació de les convocatóries deis anys 2016
i 2017 per a 1'emissió deis informes de reconeixement de 1'activitat de recerca (per
períodos de 6 anys) del professorat agregat interí de les universitats publiques de
Catalunya

La CAR aprova 1'Acord de modificació de les convocatóries deis anys 2016 i 2017 per a
1'emissió deis informes de reconeixement de 1'activitat de recerca (per periodes de 6 anys)

del professorat agregat interí de les universitats publiques de Catalunya.
3. Aprovació, si escau, de 1'Acord peí qual es dona publicitat a la convocatoria
extraordinaria de presentació de les sol-licituds d'avaluació de 1'activitat
investigadora del personal docent i investigador funcionan i contractat, per a
períodes que hagin flnalitzat com a máxim el 31 de desembre de 2016

La CAR aprova 1'Acord peí qual es dona publicitat a la convocatoria extraordinaria de
presentació de les sol-licituds d'avaluació de 1'activitat investigadora del personal docent i
investigador funcionari i contractat, per a periodes que hagin finalitzat com a máxim el 31
de desembre de 2016.
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4. Aprovació, si escau, de 1'ampliació del termíni de resolució de sol-licituds per a
1'emissió de 1'acreditació de recerca, de 1'acreditació de recerca avangada i de
I informe per a professorat lector corresponents a la primera convocatoria de 1'any
2017

La CAR aprova 1'Acord peí qual s'amplia el termini de resolució de sol'licituds per a
I emissió de 1'acreditació de recerca, de 1'acreditació de recerca avanzada i de 1'informe
per a professorat lector corresponents a la primera convocatoria de 1'any 2017.

Acords
1. Aprovar l'acta núm. 34.

2. Aprovar 1'acord de modificació de les convocatóries deis anys 2016 i 2017 per a
1'emissió deis informes de reconeixement de 1'activitat de recerca (per periodes de 6
anys) del professorat agregat interí de les universitats publiques de Catalunya.
3. Aprovar 1'acord peí qual es dona publicitat a la convocatoria extraordinaria de
presentado de les sol-licituds d'avaluació de 1'activitat investigadora del personal

docent i investigador funcionan i contractat, per a periodes que hagin finalitzat com a
máxim el 31 de desembre de 2016.

4. Aprovar 1'ampliació del termini de resolució de soMicituds per a 1'emissió de

1'acreditació de recerca, de 1'acreditació de recerca avanzada i de 1'informe per a
professorat lector corresponents a la primera convocatoria de 1'any 2017.

El presiden! aixeca la sessió, de la qual, com a secretan, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
El presiden!
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