
QUADRE RESUM 
  

Pot ser membre d’un grup 
de recerca? 

Computa com a EDP a efectes del 
càlcul d’indicadors de productivitat? 

Es computa la seva activitat 
amb PAR i PATT? 

Tot el PDI  Amb dedicació a la UPC a temps parcial Si No Si 
Catedràtics d'universitat Si Sí Sí 
Catedràtics d'escola universitària Si Sí Sí 
Professorat titular d'universitat Si Sí Sí Professorat funcionari 

Professorat titular d'escola universitària Si Si Sí 
Catedràtics contractats Si Sí Sí 
Professorat agregat Si Sí Sí Professorat contractat 

permanent 
Professorat col·laborador permanent Si Si Sí 
Professorat lector Si Sí Sí 
Professorat col·laborador temporal(1) Si Doctor: sí / No doctor: no Sí 
Professorat associat Si No Sí 
Professorat visitant Si No No 

Professorat contractat 
temporal 

Professorat emèrit Si Sí Sí 
Personal d'investigació propi 
permanent Investigadors i directors de recerca Si Sí Sí 

Altre personal d'investigació 
propi (temporal) 

Ramon y Cajal, Marie Curie, C-RED, PIV, Juan de la 
Cierva Si Sí Sí 

Personal d'investigació 
vinculat 

ICREA, CSIC, personal investigador d’ens vinculat de 
tipus 1, ...(2)  Si Sí Sí 

Altre personal d'investigació 
no doctor (permanent) 

Col·laboradors de recerca, auxiliars de recerca i 
mestres de taller Si No Sí 

Ajudantes i ajudants Si Doctor: sí / No doctor: no Sí Personal d'investigació en 
formació Becaris de recerca (3) Si No Sí 

PAS Administratiu(4) No No No 
PAS Laboral: PQS-PTS o altres categories amb un 
perfil de suport a la recerca(5) Cal autorització UB Si té autorització UB: 

Doctor: sí / No doctor: no Si té autorització UB:Si Personal d'Administració i 
Serveis 

Resta de PAS Laboral(4) No No No 
(1) S’assimila a aquesta categoria el PDI a temps complet amb contractes concertats arrel dels concursos convocats a l’empara de la disposició transitòria 2a del decret d’habilitació. 
(2) D’acord amb els criteris i procediments definits a la “Normativa del personal investigador vinculat a la UPC” que s’estableix a l’acord 45/2004 del Consell de Govern (26/03/2004) 
(3) La definició de becari de recerca és la que s’estableix a l’acord 50/2004 del Consell de Govern (26/03/2004) “Normativa de becaris de recerca de la UPC” 
(4) En cap cas formarà part d’un grup de recerca. 
(5) Podrà formar part d’un grup de recerca a sol·licitud de l’interessat i amb l’autorització del director o directora de la unitat bàsica d’adscripció orgànica de la persona. 
 

Nota:  
A banda del personal al servei de la UPC, podran formar part d’un grup de recerca de la UPC el professorat i el personal 
investigador d’altres universitats o organismes de recerca que no tinguin la consideració de personal d’investigació vinculat i 
els estudiants de programes de grau i postgrau amb l’autorització de la persona o persones de contacte del grup de recerca i 
sense que aquestes persones computin com a EDP a efectes del càlcul dels indicadors de productivitat ni que les seves 
contribucions es valorin mitjançant els indicadors PAR i PATT. 
 
 


