NORMATIVA INTERNA D’ESPAIS COMUNS DEL DEPARTAMENT DE
CIÈNCIES DE L’ANTIGUITAT I L’EDAT MITJANA
Proposta de la Comissió d’Espais.
Aprovada en Comissió Executiva el 27 de juny de 2016
Aprovació ratificada en Consell de Departament el 22 de juliol de 2016

1. La Secretaria i el Despatx de Direcció es consideren espais reservats a la
Direcció i a l’Administració del Departament, atès que s’hi custodia informació
personal i reservada. Per aquest motiu, només podran tenir la clau d’accés a
aquests dos espais els personal d’administració, el director/a i el secretari/a.
2. Només podran tenir accés als espais i béns comuns les persones vinculades
contractualment o estatutàriament (PDI) amb la UAB.
3. Quan una persona deixi d’estar vinculada contractualment o estatutàriament
amb la UAB haurà de retornar les claus del despatx i de la bústia a la
Secretaria del Departament.
4. Els becaris del Departament estaran ubicats en uns espais reservats
exclusivament per a ells, i no pas en els despatxos reservats exclusivament al
professorat.
5. El professorat emèrit passarà a ocupar, preferentment, espais interiors, de
manera que els despatxos exteriors puguin ser ocupats pel professorat amb
dedicació a grau i màster.
6. Ateses les necessitats d’espai cada despatx exterior serà ocupat per un
professor/a a dedicació completa i per un professor/a a dedicació parcial
(associat/da).
7. Cap professor/a amb dedicació permanent hauria d’ocupar un despatx
interior.
8. S’intentarà, en la mesura que sigui possible, agrupar el professorat per àrees
de coneixement o segons la unitat a la qual pertanyi.
9. El professorat ubicat a cada despatx es farà responsable d’actualitzar la
informació relativa a la recerca que es fa constar a la placa exterior.
10. Per raons de seguretat, l’armariet on hi ha les claus de tots els despatxos i
bústies estarà sempre tancat. Si algú ha oblidat les claus pot demanar-les al
personal d’administració, si la secretaria és oberta, o directament al personal
del SLiPI.
11. Els paquets quedaran custodiats a la secretaria i no a l’espai de direcció.

