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1. Composició 
1.1. La comissió d’investigació de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació està 

formada per un representant de l’equip deganal, que exerceix com a president, i dos 

membres per cadascun dels departaments i instituts d’investigació. 

1.2. Tots els membres de la comissió tenen veu en les reunions i formen part de les 

subcomissions que es creen al seu si. Tant en la comissió com en les subcomissions hi 

haurà un vot únic per cada departament i institut. Els membres de les subcomissions 

triaran els respectius coordinadors i en fixaran les atribucions.  

1.3. Hi haurà tres subcomissions permanents: Subcomissió d’avaluació de la memòria 

anual d’investigació, subcomissió d’avaluació d’expedients i subcomissió de dinamització 

de la investigació. 

1.4. A les reunions de la comissió i subcomissions podran acudir, sense formar-ne part, 

altres membres de la comunitat universitària, en qualitat d’assessors, invitats pels 

membres de dret de la comissió. Els assessors tindran veu en aquesta comissió, però no 

vot. 

 

2. Funcionament 
2.1 Els membres de la comissió són elegits a raó de dos per cada departament i institut, 

exerceixen la seua responsabilitat per un període de tres anys, i es renoven per meitats 

cada dos anys a l’interior de cada departament. Els membres de la comissió són 

reelegibles. 

2.2. Les obligacions dels membres de la comissió són assistir a les reunions ordinàries i 

extraordinàries, informar els departaments dels acords de la comissió, participar a la 

revisió de l’avaluació de les memòries d’investigació dels departaments i instituts, i 

qualsevol altra que, d’acord amb el reglament, es decidesca en vot majoritari en les 

reunions de la comissió. 

2.3. La comissió d’investigació es reunirà ordinàriament a l’acabament de cada 

quadrimestre, per tal de fer un seguiment de les activitat d’estímul a la investigació, 

coordinar accions i comunicar novetats dels departaments i instituts. 

2.4. Per a ser elegit com a representat de la comissió  caldrà tenir experiència en l’àmbit 

de la investigació, que es concretarà en el fet de tenir reconegut almenys un sexenni 

d’investigació o en defecte d’aquest, experiència investigadora acreditada. 

 

3. Funcions de la comissió 
Són funcions pròpies de la comissió d’investigació: 

a) Revisar anualment els barems d’investigació. 
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b) Crear i mantenir actualitzada una base de dades de revistes científiques i editorials. 

c) Assessorar en la redacció de la memòria de investigació dels diversos departaments. 

d) Assessorar en la baremació de las beques d’investigació en la convocatòria de la 

UVEG. 

e) Designar els membres que formaran part de les comissions dels premis 

extraordinaris de doctorat en representació de la comissió. 

f) Avaluar les propostes de beques, premis i ajuts i altres expedients que arriben des de 

la comissió universitària d’investigació sobre membres de la facultat. 

h) Elaborar un informe anual per a la Junta de Facultat, on es farà una avaluació de les 

activitats realitzades, es detectaran punts de millora i es proposaran accions per estimular 

i afavorir la tasca d’investigació. 

 

 

 

 


