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Llistat provisional (atès que l’Acta d’aquesta reunió 
s’aprovarà a la reunió ordinària següent) d’acords, 
eleccions, peticions, assentiments, manifestacions de la 
Comissió Permanent del dia 5/05/2021: 
 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, l’acta de la sessió celebrada el 
24/02/2021. 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, l’acta de la sessió extraordinària 
asíncrona celebrada el 3/03/2021. 
 

- La Comissió Permanent aprova, per majoria absoluta, les propostes motivades 
per a l’elaboració d’informes de valoració de disset persones vinculades a la FIB 
admeses en el programa de Càtedres de la UPC. Aquestes propostes han estat 
elevades per la Comissió d’Avaluació Acadèmica de la FIB. 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, les propostes conjuntes de 
membres per a comissions de concursos de professorat lector presentades pels 
departaments: Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, 
Estadística i Investigació Operativa, Ciències de la Computació, i  Matemàtiques. 
 

- El degà presenta el Tancament de l’exercici econòmic de l’any 2020. 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, el Pressupost de la FIB de 2021.  
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, la revisió del Sistema de Garantia 
Interna de Qualitat (SGIQ). 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, la creació de Comissió Acadèmia 
del màster en Ciberseguretat (CAMCYBS) i la del seu reglament. 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, el calendari acadèmic dels graus 
gestionats per la FIB i el calendari acadèmic dels màsters MAI, MEI, MIRI i MDS, 
després de modificar, a la proposta presentada, les dates d’avaluació dels 
exàmens parcials del quadrimestre de primavera. 

 
- La Comissió Permanent aprova, per consens, la Proposta de Conveni de Doble 

Titulació Internacional amb ENSIMAG Grenoble INP de la Université Grenoble 
Alpes 
 

https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/cp20210505_p6_tancament_fib_2020_cp_v1.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/cp20210505_p7_pressupostfib2021_v1.pdf
https://www.fib.upc.edu/ca/la-fib/sistema-de-qualitat/sistema-de-garantia-interna-de-qualitat
https://www.fib.upc.edu/ca/la-fib/sistema-de-qualitat/sistema-de-garantia-interna-de-qualitat
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/cp20210505_p9_creacio_i_reglament_camcybs_aprovat.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/cp20210505_p9_creacio_i_reglament_camcybs_aprovat.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/calendaris_academics-2021-2022.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/calendaris_academics-2021-2022.pdf
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- La Comissió Permanent aprova, per consens, la proposta de rectificació dels 
punts 2 i 3 de l'article 7.2 de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes 
de les titulacions: grau en Enginyeria Informàtica, grau en Intel·ligència Artificial, 
màster en Enginyeria Informàtica, màster en Innovació i Recerca en Informàtica, 
màster en Intel·ligència Artificial, i màster en Ciència de Dades. 
 
 

https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/cp20210505_p12_normativa_practiques_externes_fib_text_consolidat.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/cp20210505_p12_normativa_practiques_externes_fib_text_consolidat.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/cp20210505_p12_normativa_practiques_externes_fib_text_consolidat.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/cp20210505_p12_normativa_practiques_externes_fib_text_consolidat.pdf

