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Acord CP.FIB/2021/02/06, de 12 de febrer de 2021, de la Comissió 
Permanent de la FIB, pel qual s'aprova la  Modificació en la 
composició de la Comissió Acadèmica del màster en 
Enginyeria Informàtica

Equip deganal de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 



 

 

COMISSIÓ PERMANENT 
12/02/2021 

Documentació del punt 7 de l’ordre del dia: Modificació, si escau, de la 
composició de la Comissió Acadèmica del màster en Enginyeria Informàtica 

La Comissió Permanent aprova la proposta següent. 
 
Els canvis que és proposen són: 
 
 Substituir 

2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau. 
Per  

2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau, o el vicedegà o 
vicedegana responsable dels estudis de màster. 

 Substituir 

3. El vicedegà o vicedegana de Relacions Institucionals i Internacionals. 
Per  

3. El vicedegà o vicedegana de Relacions amb les Empreses, o el vicedegà 
o vicedegana responsable de la relació amb les empreses. 

 

 

A continuació, hi ha el text refós de la Normativa de la CAMEI amb la  modificació 
aprovada. 

 

 

 

 



Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria 
Informàtica (CAMEI) 
 

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment, 
l’assessorament, la coordinació, el reconeixement de crèdits, les admissions, 
l’avaluació i la publicitació del màster en Enginyeria Informàtica (MEI). 

Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la 
qualitat de l’ensenyament del màster en Enginyeria Informàtica sobre les quals 
la Comissió Permanent ha de prendre mesures. 

Aquesta comissió també té la funció d’avaluar, si escau, el rendiment acadèmic 
de l’estudiantat del màster. 

 

Composició d’aquesta comissió: 

1. El degà o degana, que la presideix. 
2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau, o el vicedegà o 

vicedegana responsable dels estudis de màster. 
3. El vicedegà o vicedegana de Relacions amb les Empreses, o el vicedegà 

o vicedegana responsable de la relació amb les empreses. 
4. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB, 

o la persona que n’exerceix  les funcions, o per delegació el tècnic o tècnica 
responsable de la gestió dels estudis de màster o la persona que 
n’exerceix  les funcions, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant 
com a secretari o secretària. 

5. Un representant de cadascun dels departaments amb docència 
significativa a la FIB, nomenat pel degà o degana a proposta del director o 
directora del departament corresponent. 

6. Un representant de cadascun dels dos departaments amb més punts 
d’encàrrec docent en els estudis del MEI en el període transcorregut des 
de l’últim nomenament, nomenats pel degà o degana a proposta del 
director o directora del departament corresponent.  
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