
 

 

DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE LA JUNTA DE LA FACULTAT DE  NÀUTICA DE 
BARCELONA  A LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

a) Aprovar el reglament de funcionament de la Delegació d’Estudiants del centre 

docent. 

b) Elaborar i elevar a la Junta l’encàrrec docent dels departaments o les unitats 

amb capacitat docent, així com establir les necessitats i característiques del 

personal docent i investigador per impartir-los. 

c) Elaborar i elevar a la Junta els programes i el professorat responsable de les 

assignatures i el professorat que les ha d’impartir. 

d) Aprovar els criteris per coordinar l'activitat docent del professorat, a fi que 
s'ajusti a les característiques de la titulació corresponent. 

e) Aprovar els criteris per avaluar l'activitat docent dels departaments en els plans 

d'estudis del centre. 

f) Elaborar i elevar a la Junta les actuacions del centre docent en els processos de 

selecció, formació, avaluació, estabilització i promoció del personal docent i 

investigador adscrit o vinculat i del personal d’administració i serveis adscrit. 

g) Emetre informes sobre l’adscripció i vinculació del personal al servei de la 

Universitat que participa en les activitats del centre docent. 

h) Aprovar l’organització d’activitats de formació permanent universitària i 

d’extensió universitària i la col�laboració del centre docent en aquestes. 

i) Proposar accions de foment de la recerca en àmbits específics, atenent el seu 

caràcter multidisciplinari. 

j) Aprovar, per presentar-la al Consell de Govern, la relació de recursos personals 

i materials necessaris per dur a terme les seves funcions. 

k) Presentar al Consell de Govern la proposta d’assignació de necessitats docents 
entre els diferents departaments de la Universitat. 

l) Avaluar la tasca docent del professorat del centre docent. 

m) Avaluar l’activitat docent dels departaments que imparteixen docència al centre. 

n) Emetre els informes de l’activitat docent del professorat del centre docent. 

o) En casos d’urgència, assumir les atribucions de la Junta de Facultat. Els acords 

presos en aquests casos  hauran de ser sotmesos a la ratificació posterior per 

part de la Junta. 

 

 

 

 


