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CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

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

Sessió CP.FIB/2021/05 
Data:  dimecres 5 de maig de 2021 
Hora d’inici:  12.15  
Hora de finalització:  14.30 
Lloc:  reunió a distància1 (seu de l’òrgan: edifici B6) 
 

Ordre del dia: 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. 
2. Afers de tràmit i afers sobrevinguts. 
3. Aprovació, si escau, de les propostes motivades per a l’elaboració dels informes de valoració 

de les persones vinculades a la FIB admeses en el programa de Càtedres de la UPC, 
convocatòria 2021. 

4. Propostes conjuntes de membres per a comissions de concursos de professorat lector a la 
UPC. 
4.1. Aprovació, si escau, de la proposta conjunta de membres per a la comissió del concurs 

de professorat lector LE-7/707/2021 del departament d’Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica Industrial. 

4.2. Aprovació, si escau, de la proposta conjunta de membres per a la comissió del concurs 
de professorat lector LE-12/715/2021 del departament d’Estadística i Investigació 
Operativa. 

4.3. Aprovació, si escau, de la proposta conjunta de membres per a la comissió del concurs 
de professorat lector LE-15/723/2021 del departament de Ciències de la Computació. 

4.4. Aprovació, si escau, de la proposta conjunta de membres per a la comissió del concurs 
de professorat lector LE-27/749/2021 del departament de Matemàtiques. 

5. Informe de l’equip. 
6. Presentació del Tancament de l’Exercici Econòmic 2020. 
7. Aprovació, si escau, del Pressupost de la FIB de 2021. 
8. Aprovació, si escau, del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ). 
9. Creació de la Comissió Acadèmia del màster en Ciberseguretat (CAMCYBS), amb aprovació, si 

escau, del reglament. 
  

              
1 Aquesta convocatòria es regeix per l’Acord  del Consell de Govern CG/2020/07/11, de 12 de novembre 
de 2020, pel qual s’aprova el Reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats 
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10. Aprovació, si escau, dels calendaris acadèmics per al curs 2021-2022: 
10.1. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic dels graus gestionats per la FIB. 
10.2. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic dels màsters MAI, MEI, MIRI i MDS. 

11. Aprovació, si escau, de la Proposta de Conveni de Doble Titulació Internacional amb ENSIMAG 
Grenoble INP de la Université Grenoble Alpes. 

12. Aprovació, si escau, de la proposta de rectificació dels punt 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. 

13. Torn obert d’intervencions. 
 

 
 
Barcelona,  28 d’abril de 2021 
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