
Facultat d’Informàtica de Barcelona   
Comissió Permanent                                                                                                                            

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMISSIÓ 
PERMANENT 

Em plau convocar-vos a la reunió de la Comissió Permanent que es celebrarà el 
dimecres 10 de juny de 2020, a les 12.15 h, a la Sala de Juntes de l’edifici B6 – reunió 
a distància1. 

Ordre del dia: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Afers de tràmit i afers sobrevinguts. 
3. Informe de l’equip. 
4. Propostes de comissions per a concursos. 

4.1. Aprovació, si escau, de la proposta conjunta de comissió per a un concurs de 
promoció interna per la categoria de professor catedràtic o professora 
catedràtica del departament d’Arquitectura de Computadors. 

4.2. Aprovació, si escau, de la proposta conjunta de comissió per a un concurs de 
selecció al cos de catedràtic o catedràtica d’universitat del departament 
d’Arquitectura de Computadors. 

5. Ratificació, si escau, de les addendes a les guies docents dels estudis de grau i 
màster gestionats per la FIB dictades a l’empara de la Resolució del rector 752/2020, 
de 7 de maig. 
6. Debat sobre el marc organitzatiu del quadrimestre de tardor del curs 2020-2021. 
7. Aprovació dels calendaris acadèmics per al curs 2020-2021. 

7.1. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic dels graus de la FIB. 
7.2. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic del MAI, MEI i MIRI. 
7.3. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de l’MSEC. 

8. Torn obert d’intervencions. 

Josep Femandez Ruzafa,  
Degà FIB. .

Barcelona, 3 de juny de 2020 

1 Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució 553/2020 de 20 de març, modificada per la resolució 
624/2020 de 16 d’abril, de celebració excepcional de reunions a distància dels òrgans col·legiats de la UPC 
durant el període de vigència de l’estat d’alarma declarat per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i de 
les pròrrogues que es puguin adoptar   
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