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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La Persona Responsable del Procés de Suport a la Recerca és la Coordinadora de l’Àrea de Recerca i Innovació, que 

vetllarà per la supervisió i seguiment del procés i proposarà la proposta de millora al seu equip. 

La Unitat de Suport a la Recerca i la Innovació (USRI) es responsabilitza d’elaborar, implementar, avaluar i millorar 

de forma progressiva els recursos necessaris que necessiten els investigadors/es de l’EUIT de forma efectiva i 

eficient. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L’objectiu d’aquest procés és donar suport als investigadors/res perquè puguin desenvolupar projectes de recerca 

d’innovació i transferència del coneixement a la societat. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés aplica a tot el personal docent i investigador de l’EUIT, en la seva activitat investigadora al llarg de 

la seva carrera professional a l’EUIT. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 

Procés de Suport a la Recerca 

Codi: 

PSD04 

Missió/Objectiu:  

Donar suport als investigadors/res perquè puguin desenvolupar projectes de recerca, d’innovació i 

transferència del coneixement a la societat. 

Criteri AUDIT relacionat:  

Standard AQU relacionat: 4: Adequació del professorat al programa formatiu.  

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigit per a les titulacions del centre 

i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 

Dimensió AQU relacionada:  

Comença: En l’elaboració del Pla estratègic de la FDSLL i l’específic de recerca (PES01) 

Inclou: Tots els serveis de suport pel procés de desenvolupament de la recerca, la innovació i la 

transferència del coneixement 

Acaba:  En el seguiment anual i la implementació de les millores 

Subprocessos relacionats: 

PSD 04.01 Gestió de convenis 

PSD 04.02 Gestió de convocatòries 

PSD 04.03 Gestió de la transferència 

PSD 04.04 Gestió de les dedicacions en R+D+I 

PSD 04.05 Gestió de les demandes 

PSD 04.06 Gestió de la innovació 

PSD 04.07 Gestió al personal investigador 

Procediments relacionats: 

PSD 04.03. PT01. Procediment de comunicació de la recerca 

PSD 04.04. PT02. Procediment de sol·licitud de tram de recerca i transferència 

PSD 04.07. PT03 Procediment de sessions científiques 

Formats de registre relacionats:  

PSD 04.R01. Registre de convenis  

PSD 04.R02. Registre de convocatòries enviades 

PSD 04.R03. Registre de sessions científiques 

PSD 04.R04. Full d’assistència a les sessions científiques 

PSD 04.R05. Registre de publicacions científiques del PDI  

PSD 04.R06. Registre de projectes de recerca del PDI 
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PSD 04.R07. Registre de seguiment de projectes enviats al Comitè d’Ètica 

PSD 04.R08. Registre de demandes de suport a la recerca (traduccions i revisions d’article, anàlisi dades) 

PSD 04.R09. Registre de factures de proveïdors de serveis per a la recerca (traduccions, avaluacions ètiques, 

formacions, assessoraments, etc.) 

PSD 04.R10. Registre de projectes de recerca del grup OCCARE 

PSD 04.R11. Registre dels membres del grup de recerca OCCARE 

PSD 04.R12 Registre de la producció científica del grup de recerca OCCARE 

 

 

Altres documents (outputs): 

PSD 04.02DOC 01. Instruccions d'accés i presentació de projectes a l'aplicació CEREC_CEAIT 

PSD 04.03DOC 01. Normativa de propietat industrial i intel·lectual de la FDSLL 

PSD 04.03DOC 02. Normativa per a la protecció de la documentació institucional de la FDSLL 

PSD 04.03DOC 03. Calendari de Sessions científiques (de cada curs) 

PSD 04.04DOC 01. Convocatòria anual del tram de recerca (de cada curs) 

 

Avaluació i Millora 

El procés d’organització i Suport a la Recerca es revisarà periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada 

curs acadèmic. La responsabilitat de la revisió recau en la coordinadora de l’Àrea de Recerca i Innovació 

En la revisió es tindran en compte els següents punts: 

• Resultats dels indicadors 

• Seguiment de la implementació dels objectius i plans de millora 

• El desenvolupament documental dels diferents subprocessos 

 

5. RELACIÓ D’INDICADORS 

PSD 02.01. Gestió convenis de recerca i innovació  

Número de convenis de recerca realitzats  

PSD 04.02. Gestió convocatòries d'ajuts, premis, convocatòries competitives  

Número de convocatòries d'ajuts publicats  

Número de suport donat a presentació de convocatòries  

PSD 04.03. Gestió Transferència  

Número d'activitats de suport a la gestió de la transferència  

Número de suports traducció/revisió articles científics  

PSD 04.04. Gestió dedicacions recerca  
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Número Comissió Avaluació Trams de dedicacions a la recerca i transferència del coneixement  

Número sol·licituds gestionades de dedicacions a la recerca i transferència   

PSD 04.05. Gestió de la demanda  

Número de suports a l'anàlisi quantitativa o qualitativa realitzat  

Número de suport per passar el Comissió d'Ètica UAB projectes de recerca  

Número registres Revisions Sistemàtiques/Clinical trials  

PSD 04.07. Formació PDI  

Número de sessions científiques organitzades  

Comitè de recerca  

Número de reunions del Comitè de recerca  

Grup recerca OCCARE  

Número de reunions internes del Grup OCCARE  

Número presentacions públiques del Grup OCCARE  

Treball altres departaments  

Reunions de treball Comunicació i/o Biblioteca  

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès  Funcions 

Direcció Aprova les polítiques i els recursos destinats a implementar i 

avaluar la recerca i la innovació a la FDSLL 

UAB. Vicerectorat de recerca Es consultat en relació a les polítiques a dur a terme a l’EUIT. 

Comitè de recerca Estableix les polítiques de recerca i innovació de l’EUIT 

Grup de Recerca OCCARE Desenvolupa projectes de recerca i transferència. Demanda 

suport a la USRI en la sol·licitud i gestió de convocatòries, 

suport per a la producció científica i suport en la visibilització 

de la seva activitat.  

Investigadors/es de l’EUIT de grups 

de recerca externs 

Demanda serveis a la USRI quan aquests consten en el 

conveni establert entre entitats. 

PAS Dona suport a la USRI en aspectes relacionats amb recursos 

tècnics, econòmics, infraestructures. 

PAS comunicació Vetllà per la comunicació interna i externa de la en recerca 

PAS Biblioteca Dona suport a les publicacions i forma part del Comitè de 

Recerca 
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Centres sanitaris, institucions i 

universitats partnners 

Col·laboradors en projectes de recerca com a proveïdors de 

serveis sanitaris, aportació de mostra per als estudis i 

projectes de recerca, etc. 

Comunitat Destinataris de la difusió i divulgació de la ciència i la recerca 

produïda a l’EUIT 

AGAUR-GenCat Supervisió dels requisits per al reconeixement del grup com a  

grup de recerca emergent (GRE). Requereix de dades i 

informes que la USRI ha de proveir. 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA  

La informació pública, que pertany al procés PSD04 es troba accessible a la pàgina web http://www.euit.fdsll.cat/  

8. INFORMACIÓ INTERNA  

La informació dels indicadors i del funcionament del procés es facilita a: 

▪ Patronat 

▪ Consell Acadèmic 

▪ Direcció 

▪ Comitè de Recerca  

▪ Comitè Estratègic de la FDSLL 

▪ Comitè de Qualitat 

▪ Junta docent 

▪ Junta de la FDSLL 

 

 

 

 

 

http://www.euit.fdsll.cat/
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