
Facultat d’Informàtica de Barcelona
Comissió Permanent                                                                                                                           

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Em plau convocar-vos a la propera reunió en sessió ordinària de la Comissió Permanent.

Sessió: CP.FIB/2022/05
Data:  dimecres 4 de maig de 2022
Hora d’inici:  12.15
Hora de finalització: 14.00
Modalitat de la reunió: mixta
Lloc:  Sala de Juntes (edifici B6) i sala Meet

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de març de 2022.
2. Valoracions de professorat vinculat a la FIB per a la convocatòria extraordinària del Programa 

de carrera horitzontal de professorat associat de la UPC.
3. Nomenament dels vocals i les vocals de la Comissió Acadèmica del Màster en Intel·ligència 

Artificial (CAMAI). 
4. Afers de tràmit i afers sobrevinguts.
5. Informe de l’Equip.
6. Aprovació dels calendaris acadèmics per al curs 2022-2023:

6.1. Aprovació del calendari acadèmic dels graus gestionats per la FIB.
6.2. Aprovació del calendari acadèmic dels màsters MAI, MEI, MIRI i MDS.

7. Aprovació de propostes conjuntes de membres per a comissions de concursos de la categoria 
de professorat lector.
7.1. Concurs amb codi de lloc 71025071 adscrit al departament d’Arquitectura de 

Computadors.
7.2. Concurs amb codi de lloc 71025072 adscrit al departament d’Arquitectura de 

Computadors (plaça distribució extraordinària - Intel·ligència Artificial).
7.3. Concurs amb codi de lloc 71025085 adscrit al departament d’Estadística i Investigació 

Operativa (plaça distribució extraordinària - Intel·ligència Artificial).
7.4. Concurs amb codi de lloc 71025087 adscrit al departament d’Estadística i Investigació 

Operativa (plaça distribució extraordinària - Intel·ligència Artificial).
7.5. Concurs amb codi de lloc 71025088 adscrit al departament de Ciències de la Computació.
7.6. Concurs amb codi de lloc 71025089/71025090/71025091 adscrit al departament de 

Ciències de la Computació (places distribució extraordinària - Intel·ligència Artificial).
7.7. Concurs amb codi de lloc 71025094 adscrit al departament d’Enginyeria de Serveis i 

Sistemes d’Informació.
7.8. Concurs amb codi de lloc 71025095 adscrit al departament d’Enginyeria de Serveis i 

Sistemes d’Informació (plaça distribució extraordinària - Intel·ligència Artificial).
8. Torn obert d’intervencions.
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Barcelona, 27 d’abril de 2022

El degà
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