Normativa d’adscripció a un Institut/CER

Articles 18 i 19 de l’Acord del Consell de Govern de 21 d’abril del 2005, CRITERIS I REQUISITS BÀSICS PER
A LA CREACIÓ, EL RECONEIXEMENT I L’ACTIVITAT DE LES ESTRUCTURES DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA:
Article 18. Adscripció.
1. El personal acadèmic d’un departament de la UAB pot adscriure la seva activitat de recerca, totalment o
parcialment, a un institut universitari o a un centre de recerca, sobre la base d’una col·laboració lleial entre les
parts, i sempre que es donin les condicions següents:
a. Que el conveni d’adscripció o el document de vinculació del centre de recerca o de l’institut universitari
d’investigació amb la UAB prevegi aquesta possibilitat. En el cas d’instituts propis de la UAB aquesta
possibilitat s’entén implícita.
b. Que el personal acadèmic de la UAB vinculat a instituts universitaris o a centres de recerca asseguri el
compliment de la docència assignada en el pla docent i l’atenció als alumnes que li correspongui en el si de la
Universitat, així com la resta d’activitats docents i de participació en els òrgans de govern del departament i les
activitats comunes.
2. L’adscripció s’ha de realitzar sobre la base de l’aportació del personal acadèmic a les línies d’investigació i els
programes de l’institut universitari o del centre de recerca, i ha de ser autoritzada pel departament i pel centre o
l’institut de destinació.
Article 19. Procediment.
1. El procediment d’adscripció de l’activitat de recerca a un institut universitari o a un centre de recerca exigirà el
compliment dels tràmits següents:
a. Presentació de la sol·licitud al Vicerectorat competent en matèria de recerca, amb còpia al Vicerectorat
competent en matèria de personal acadèmic.
b. La sol·licitud farà esment de la recerca que es preveu dur a terme i la seva durada.
c. Juntament amb la sol·licitud, la persona interessada haurà de presentar un informe del departament al qual
pertany el personal acadèmic i un informe de l’institut universitari o del centre de recerca d’acollida.
2. L’adscripció sol·licitada haurà de ser informada favorablement per la Comissió d’investigació de la UAB, i serà
autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.
3. La permanència de l’adscripció del personal acadèmic com investigador a un institut universitari o a un centre
de recerca es revisarà almenys cada cinc anys, en funció de les prioritats i les orientacions d’ambdues parts, i en
qualsevol cas s’entén que no té caràcter indefinit.

Podeu consultar la normativa completa a l’enllaç:
https://www.uab.cat/Document/61/341/Normativa%20UAB%20de%20Investigacion.pdf

