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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Dia: 20 de julio! de 2015
Lloc: sala del Conseli Direccjó. Son Lledó
Hora: 10 hores

Assistents: Dr. Jaume Carot, Dr. Joan Farnós, Dra. Beatriz Morales, Dra. Silvia Fernández,
Dr. Bemat Sureda, Dr. Maxi San Miguel, Dr. Félix Orases, Dr. Manuel Calvo, Dr. Gabriel
Oliver, Dra. Apol~ lónia Martínez, Dr. Jaume Rosselló, Dr. Jaume Garau, Dr. Miquel Seguí,
Dr. Miquel Tortella, Dra. María Sebastián i Dr. Víctor Homar.

Es disculpen: Dra. Montserrat Rodríguez, Dr. Darniá Gomis i Javier Rivas.

Ordre del dia
1. Política de recerca: aportacions al document de treball
2. Torn obert de paraules

1 .Referent a aquest punt el vicerector informa que estam preparant un document únic; quan
estigui un poc més avançat el passarem a la carpeta, perqué s’hi puguin fer les aportacions
que es considerin oportunes.

El Dr. San Miguel s’excusa de no haver pogut fer els comentaris, la Dra. Morales diu que
ella sí que hité qualque comentad per fer, el Dr. Homar li recomana fer aquest comentaris
per escrit a la carpeta ownCloud.

Referent a les reflexions fetes pels membres d’aquesta comissió, el vicerector fa els
comentaris corresponents i hi dóna les respostes oportunes.
Un cop fet el diagnóstic, al vicerector li agradada que la comissió d’ investigació proposás
objectius i mesures a adoptar.

El Dr. San Miguel manifesta el seu acord amb el Dr. Grases, pel fet que hi ha d’haver
avaluacions, plans i avaluacions externes, i fa les reflexions següents:
1. En tetes les universitats hi ha dos tipus d’investigació:
- académica
- gratis apostes



Hem de començar per saber diferenciar aquests dos tipus d’investigació.
2. Al document transpira la idea d’ajudar i apostar.
3. No es pot fer un document de política d’ investigació si no es parla de política de
contractació.

Els membres de la comissió fan un debat. Es parla d’aquests punts:
- Es important estudiar la recerca.
- Es interessant veure l’historial, s’hauria de fer una seguiment de l’evolució, així com
també comparar-lo amb altres universitats.
- Preocupació per dues coses diferents: docéncia i investigació.
- Els qui no fan recerca estan obligats a fer docéncia? Cal estimular que es faci recerca?
- Figura d’ investigador en actiu. Si compleixes algun d’ aquests criteris:
a) Participar en algun projecte de recerca competitiu.
b) Haver publicat un article, monografia, etc. els darrer anys.
c) Haver obtingut algun sexenni els darrers 6 anys.
d) Altres... (per determinar).
La consideració d’investigador en actiu donaria accés als recursos destinats a fomentar la
recerca.
- A partir de l’historial, analitzar els departaments que han millorat i així poder fer servir
aquesta práctica per millorar els altres.

El vicerector diu que elaborarem aquest document i en parlarem en properes reunions.

1 sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.20 hores.


