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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 22/07/2021: 
 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, l’acta de la sessió celebrada el 5 de 
maig de 2021, amb un canvi al llistat de persones assistents i excusades. 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada el 18 de juny de 2021. 
 

- En afers de tràmit el degà dona la relació d’altes i baixes del professorat a 
l’aplicació PRISMA des de l’última reunió ordinària de la Comissió Permanent. 

 
- El degà, en afers de tràmit, informa de la modificació tècnica de l’article 14 de la 

Normativa del  treball de fi de màster del Master in Artificial Intelligence, la qual 
ha consistit a actualitzar el nom de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de 
la Universitat de Barcelona. 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, el calendari acadèmic del curs 
2021-2022 de l’MSEC, el màster universitari en Formació de Professorat 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes. 

 
- La Comissió Permanent aprova, per consens, les propostes de Conveni de doble 

Titulació Internacional amb: 
 L’Ecole d’Ingénieur ISIS Castres, Institut National Universitaire 

Champollion, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 
 L’Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Perú. 
 

- La Comissió Permanent ratifica, per consens, els acords presos per: 
 La Comissió d’Avaluació Acadèmica, en data 14 de juliol de 2021,  
 La Comissió Acadèmica del grau en Enginyeria Informàtica, en data 9 de 

juliol de  2021. 
 La Comissió Acadèmica del grau en Intel·ligència Artificial, en data 14 de 

juliol de 2021. 
 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, una modificació del reglament de 
règim intern de la delegació d’estudiants de la FIB. 
 

https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/normativa-tfm-mai-ca-modificacio-cp-20210722.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/calendari-academic-curs-2021-2022-msec-br.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/calendari-academic-curs-2021-2022-msec-br.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/cp20210722_p7_modificacio_riidefib_aprovat.pdf
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