Sol·licitud de grup de recerca

Acord núm. 210/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de grup de
recerca.


Document informat favorablement per la Comissió de Recerca del Consell de
Govern de 07/12/2016

Vicerectorat de Recerca
Barcelona, 1 5 /12/2016

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD D’UN NOU GRUP DE RECERCA
– Desembre 2016
Proposta d’alta del grup de recerca: Turbulence and aerodynamics in mechanical and
aerospace engineering research grup (TUAREG) (veure fitxa de dades adjunta).
D’acord amb el document L’estructura de les unitats de recerca a la UPC (CG 6/11 2006) i les
modificacions introduïdes en el document Aprovació dels criteris de creació, supressió i
modificació de grups de recerca (CG 03/06 2014) on s’estableixen els criteris que han de
complir els grups de recerca emergents:
1. D’acord amb el document que s’adjunta, el grup TUAREG – Turbulence and
Aerodynamics in mechanical and aerospace engineering research group té una
denominació que l’identifica, un determinat camp d’actuació i uns objectius
acadèmics, que justifiquen la seva coherència i identitat temàtica.
2. El grup està format per 9 membres (el mínim són 3) dels quals 5 són professors
doctors a temps complet (el mínim són 2). El responsable del grup és doctor a temps
complet. Un dels membres forma part d’un altre grup de recerca però ha sol·licitat la
baixa condicionada a l’aprovació d’aquest grup.
3. Respecte als punts PAR els membres del grup han obtingut 529,56 PAR tipus 1 en
els darrers tres anys avaluats (el mínim és 100).
4. Respecte els projectes de recerca actius ens informen dels següents:
a. FIS2016-77849-R - Osciladores fluidicos: nuevas perspectivas y aplicación
al control activo de flujo amb un import concedit de 60.000€ i coordinat pel
professor Fernando Mellibovsky, amb data d’inici: 01/01/2017 i data de fi:
31/12/2020,
b. DISCOVERER- Disruptive technologies for very low Earth Orbit platforms,
coordinat pel professor Daniel Garcia Almiñana amb data d’inici: 01/01/2017.
c. A més dels altres dos projectes següents de la Red Nacional de
Supercomputación amb dates d’inici de l’01/11/2016 i data de fi del
28/02/2017: FI-2016-3-0011 coordinat per la professora Ivette Rodriguez i
FI-2016-3-0014 coordinat pel professor
Manel Soria, amb imports
d'11.795,76€ i 2.983,23€, respectivament.
5. Les direccions del departaments: Màquines i Motors Tèrmics, Física, Mecànica de
Fluids, Organització d’Empreses i Enginyeria de Projectes i de la Construcció han
estat informats.
Ateses aquestes dades, es proposa acceptar la sol·licitud del grup de recerca Turbulence and
Aerodynamics in mechanical and aerospace engineering research group com a grup de recerca
emergent. El grup s’inclourà dins del catàleg de grups de recerca de la UPC.

Vicerectorat de Recerca
Barcelona, 07 de desembre del 2016

