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Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la modificació del Reglament
del Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Article 2
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb l’àrea pròpia del
Departament de Bioquímica i Biotecnologia i amb les àrees de coneixement següents: Bioquímica i
Biologia Molecular, Botànica, Didàctica de les Ciències Experimentals, Fisiologia Vegetal, Nutrició
i Bromatologia, i Genètica.

Article 17
4.

Els acords adoptats per les comissions delegades del Consell de Departament han de ser ratificats
pel Consell de Departament.

Article 18
Comissió de Docència, delegada del Consell de Departament
1. La Comissió de Docència té les funcions següents:
1.1. Coordinar la docència corresponent a les matèries de la competència del Departament.
1.2. Aprovar els programes bàsics de les assignatures del Departament.
1.3. Assignar activitat docent al personal docent del Departament.
1.4. Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de
convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d’administració i serveis.
1.5. Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés de professorat.
1.6. Assessorar el director o directora del Departament en les qüestions docents de la seva competència.
2. La Comissió de Docència està formada pel director o directora, el secretari o secretària i un representant de cadascun dels grups de docència del Departament elegit pel Consell de Departament i
entre els seus membres. Els grups de docència són els que determini el Consell de Departament.

Article 19
Comissió de Recerca, delegada del Consell de Departament
1. La Comissió de Recerca té les funcions següents:
1.1. Coordinar la gestió dels recursos humans, materials i econòmics que el Departament assigni
a l’activitat de recerca.
1.2. Tenir cura i actuar en tasques vinculades als ensenyaments de doctorat.
Participar en les tasques vinculades als ensenyaments de doctorat, d’acord amb la normativa vigent.
1.3 Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic,
d’acord amb el que preveu l’Estatut.
2. La Comissió de Recerca està formada per:
2.1. Els membres nats següents:
a) El director o directora.
b) El secretari o secretària.
c) Els investigadors responsables de grups de recerca de la URV que siguin membres del
Departament de Bioquímica i Biotecnologia.
2.2. També en formarà part un de cada cinc investigadors actius que pertanyin a grups de recerca
integrats majoritàriament per personal del Departament, elegit pel Consell de Departament i entre
els seus membres.

Article 20
Comissió de Recursos i Qualitat, delegada del Consell de Departament
1. La Comissió de Recursos i Qualitat té les funcions següents:
1.1. Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació.
1.2. Planificar i coordinar l’assignació de les unitats d’actuació acadèmica.
1.3. Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les activitats del Departament.
1.4. Elaborar, aprovar i fer el seguiment del Pla Estratègic del Departament.
1.5. Planificar la utilització dels recursos econòmics i establir les directrius generals de l’administració.
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2.

La Comissió de Recursos i Qualitat està formada pel director o directora, el secretari o secretària i
un membre dels centres on el Departament tingui una presència significativa (Facultat d’Enologia,
Facultat de Química, Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i Facultat de Medicina i Ciències de la Salut), elegit pel Consell de Departament i entre els seus membres.

