
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/2022/10
Data:  23 de novembre de 2022
Hora d’inici:  12.20
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 les actes de sessions anteriors.
1.1. Acta de la sessió ordinària de 19 d’octubre de 2022.
1.2. Acta de la sessió extraordinària de 9 de novembre de 2022.

2. Valoració de professorat vinculat a la FIB admès a la convocatòria ordinària 2021/2022 del
Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC.

3. Afers de tràmit.
4. Informe de l’Equip.
5. Propostes conjuntes de comissions de concursos de Catedràtic o Catedràtica d’Universitat.

5.1. Aprovació de la proposta conjunta per al concurs amb referència CU-153/701, adscrit al 
departament d’Arquitectura de Computadors.

5.2. Aprovació de la proposta conjunta per al concurs amb referència CU-154/701, adscrit al 
departament d’Arquitectura de Computadors.

5.3. Aprovació de la proposta conjunta per als concursos amb referència CU-159/723 i CU-
160/723, adscrits al departament de Ciències de la Computació.

5.4. Aprovació de la proposta conjunta per al concurs amb referència CU-165/748, adscrit al 
departament de Física.

5.5. Aprovació de la proposta conjunta per al concurs amb referència CU-167/748, adscrit al 
departament de Física.

6. Aprovació de la proposta conjunta de comissió per al concurs de Catedràtic Contractat o 
Catedràtica Contractada amb referència CC-65/747, adscrit al departament d’Enginyeria de 
Servei i Sistemes d’Informació

7. Aprovació de la proposta conjunta de comissió per al concurs de la categoria de professorat 
lector, amb referència LE-33-34/723/2022, adscrit al departament de Ciències de la 
Computació.

8. Torn obert d’intervencions.

Barcelona, 16 de novembre de 2022
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