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I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1. Comissió Acadèmica
Acord 5/2007, de 10 d’abril, pel qual es s’acorda informar favorablement les concessions de les sol·licituds
de convocatòria de gràcia per al curs 2006-2007.

I.2. Consell de Govern
Acord 16/2007, de 25 d'abril, pel qual s'elegeixen el senyor Josep Maria de Dios Marcer, professor del
sector A, i el senyor Juan Antonio Baeza Labat, professor del sector B, com a membres de la Comissió d'Empara
del personal docent i investigador.
Acord 17/2007, de 25 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la proposta de distribució dels punts de gestió dels
trams autonòmics, que tot seguit es transcriu:
Càrrecs Equip de Govern

Nombre

Punts fixos

1

10

10

Vicerectors/es

10

10

100

Delegats/des i Adjunts/tes

11

Secretari/a General

Punts variables

8

Total

88

Centres
Degans/nes o Directors/es

15

Secretaris/es

15

5

75

Vicedegans/nes o Sotsdirectors/es

48

5

240

Coordinadors de Titulació (> 1000 alumnes)

10

5

50

8

4

32

59

3

177

Coordinadors de POPs (>4 màsters)

7

3

21

Coordinadors de POPs (2-4 màsters)

9

2

18

Coordinadors d'Unitats Docents de la Facultat de
Medicina

5

2

10

Coordinadors de Titulació (500-1000 alumnes)
Coordinadors de Titulació (<500 alumnes)

8

120

Departaments
Directors/es

54

6

324

Secretaris/es

54

3,5

189

Secretaris/es (>50 PDI ETC)

16

3

48

Instituts / Centres de Recerca propis
Directors/es

6

5

TOTAL

584

30
948

1.532

(*) En els coordinadors de titulació s'han inclòs titulacions pròpies i proves pilot

Punts Fixos Atorgats a la UAB segons model Generalitat
Punts Variables Atorgats a la UAB segons model Generalitat

Total Punts Atorgats a la UAB segons model Generalitat

594
938,5

1532,5
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Acord 18/2007, de 25 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la proposta de vinculació de l'Escola Superior de
Comerç i Distribució (ESCODI) a la UAB, per a la impartició del títol propi de Graduat en Direcció de Comerç i
Distribució, i elevar-la al Consell Social per a la seva aprovació.
Acord 19/2007, de 25 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la proposta de creació del títol propi de Graduat en
Direcció de Comerç i Distribució, i elevar-la al Consell Social per a la seva aprovació.
Acord 20/2007, de 25 d'abril, pel qual s'acorda:
1.

Dissoldre la Comissió de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB, creada per acord del
Consell de Govern de 27 de març de 2003.

2.

Acceptar la proposta de creació de la Comissió ad hoc d'E-Universitat.

Acord 21/2007, de 25 d'abril, pel qual s'acorda:
1.

Aprovar la creació del Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre sordesa i d'altres dificultats
comunicatives GISTAL.

2.

Aprovar el Reglament del Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre sordesa i d'altres
dificultats comunicatives GISTAL, que tot seguit es transcriu:

Reglament del Centre d'Estudi i de Recerca (CER) Centre d'estudis psicoeducatius sobre la sordesa i
d'altres dificultats comunicatives
Article 1. Denominació i finalitat
El Centre d’Estudi i de Recerca (CER) GISTAL Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres
dificultats comunicatives, té com a principals funcions i finalitats organitzar, dissenyar i desenvolupar recerques
sobre els diferents aspectes psicoeducatius de la sordesa i d’altres dificultats comunicatives des d’una
perspectiva interdisciplinar, amb la voluntat de consolidar-se com a centre de referència d’aquests estudis a
Catalunya. Igualment, vol ser un punt de connexió entre la universitat i d’altres entitats públiques o privades
interessades en el món de l’educació i de la millora de la qualitat de vida de les persones que presenten
diversitat en el seu desenvolupament així com de les seves famílies . Per dur a terme aquestes funcions, el
CER s’ocuparà d’obtenir els recursos necessaris i d’establir els acords adients amb institucions i organismes.
Article 2. Règim Jurídic
El GISTAL Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres dificultats comunicatives, ha estat creat
per acord del Consell de Govern del 25 d'abril de 2007, de conformitat amb la normativa aprovada en data 21
d’abril de 2005, de Criteris i requisits bàsics per a la creació, el reconeixement i l’activitat de les estructures de
recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Article 3. Membres del Centre
Poden ser membres del GISTAL Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres dificultats
comunicatives, aquells investigadors i investigadores que desenvolupin una tasca de recerca que s’adeqüi a les
línies pròpies del CER. El Centre constarà de professorat universitari, professionals relacionats amb camps afins,
investigadors en formació i personal d’administració i serveis. La continuïtat dels seus membres dependrà de la
valoració que es faci de l’activitat desenvolupada.
Article 4. Funcions
Entre les principals funcions del Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres dificultats
comunicatives cal destacar les de: organitzar i desenvolupar recerca científica així com cursos especialitzats,
fomentar la renovació científica i pedagògica tant dels seus membres com de persones externes relacionades,
proporcionar assessorament intern i extern en l’àmbit de les seves competències, promoure i realitzar
contractes en l’àmbit de la recerca (amb persones físiques, entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals), d’acord amb la legislació vigent.
Anualment s’elaborarà una memòria econòmica, que es presentarà al plenari. Bianualment es redactarà una
memòria científica on l’equip de direcció presentarà les activitats desenvolupades: els projectes de recerca, les
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activitats de formació, les publicacions dels treballs derivats de la recerca duta a terme en el marc del GISTAL, i
tot allò que es consideri oportú.
El Centre podrà crear Seccions que corresponguin a línies permanents d’activitat específica. La creació de
Seccions haurà de ser aprovada pel Consell de Govern.
Article 5. Òrgans de govern
Els òrgans de govern del Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres dificultats comunicatives
són l’Equip de Direcció, el Consell de Govern i el Plenari (on hi són tots els membres del CER).
Article 5.1. Naturalesa i funcions de l’Equip de Direcció
L’Equip de Direcció és l’òrgan de direcció del GISTAL Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres
dificultats comunicatives. Està composat pel Director/a del Centre, pel Sotsdirector/a , per les vocalies que es
considerin oportunes i per un/a secretari/a.
Les funcions de cada vocalia de l’Equip de Direcció poden ser assumides per més d’un membre del mateix.
Igualment, un membre de l’Equip de Direcció pot assumir més d’una vocalia.
Cadascun del membres disposa d’un sol vot. En cas de delegació, cal aportar una autorització expressa. En cas
de dimissió o cessament d’un vocal del l’Equip de Direcció, el propi Equip procedirà a nomenar un altre vocal
que haurà de ser ratificat en la primera reunió que es convoqui del Consell de Govern. En el cas de revocació
del Director/a, aquesta haurà de ser proposada, com a mínim, per 1/3 dels membres del Plenari.
Son funcions pròpies de l’Equip de Direcció: col·laborar amb el director/a, gestionar les àrees específiques de
cadascuna de les vocalies i secretaria, i desenvolupar les funcions que li siguin pròpies.
Article 5.2. Naturalesa i funcions del Consell de Govern
El Consell de Govern és l’òrgan ordinari de coordinació de les activitats científiques i formatives del CER. Està
composat per l’Equip de Direcció, així com aquells membres del Centre que siguin responsables de projectes,
responsables dels grups de treball i comissions i/o d’altres membres escollits pel Plenari, a proposta de l’Equip
de Direcció.
Les funcions pròpies del Consell de Govern són: impulsar la recerca i la formació, proposar convenis de
col·laboració, establir el pla d’activitats, convocar l’elecció del Director/a i fer el seguiment de les activitats del
membres del Centre, per tal de valorar la seva continuïtat en el grup, entre d’altres.
S’aixecarà acta de cada sessió, que haurà de contenir la relació dels assistents, dels assumptes tractats i dels
acords presos, i estarà a disposició de tots els membres del Centre.
Article 5.3. Naturalesa i funcions del Plenari
El Plenari del Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres dificultats comunicatives, és l’òrgan
superior de govern. El Plenari està format per tots els membres del centre; les seves funcions són: Aprovar el
reglament del Centre i les seves modificacions, ratificar el Consell de Govern a proposta de l’Equip de Direcció,
ratificar la incorporació de nous membres, revocar la continuïtat d’altres, i aprovar les memòries econòmica i
científica.
La representativitat dels membres del CER que no pertanyin al Consell de Govern serà del 30% del total.
El Plenari celebrarà, com a mínim, una reunió ordinària anual. A banda dels temes ordinaris, s’inclourà a l’ordre
del dia tots aquells punts que tinguin el suport d’un 20% o més dels membres del Centre i siguin presentades
al/la secretari /a amb una setmana d’anel·lació. El Plenari també podrà ser convocat amb caràcter extraordinari
pel 20% dels seus membres o bé per la majoria simple del Consell de Govern, o pel/per la Director/a. Les
reunions del Plenari requereixen un quòrum del 50%. Les decisions es prendran per majoria simple llevat dels
supòsits de majoria absoluta previstos per aquest reglament. S’aixecarà acta de cada sessió, que haurà de
contenir la relació dels assistents, dels assumptes tractats i dels acords presos.
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Article 6. Naturalesa i funcions del Director/a
El Director/a és el representat del Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres dificultats
comunicatives, i, en exercici de les seves funcions, actua en el seu nom. El Director/a és elegit pel Plenari i
nomenat pel Rector. La durada del seu mandat serà de tres anys, essent possible la seva reelecció. Pot optar al
càrrec de Director/a qualsevol membre doctor del Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres
dificultats comunicatives. La convocatòria d’elecció correspon al Consell de Govern i s’ha de fer, al menys, 30
dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit. La convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari
electoral tot respectant les fases del procés. En l’elecció, ratificació i revocació del Director/a serà necessària la
majoria absoluta dels votants en una primera volta i, la majoria simple a la segona.
Són funcions del Director/a
del Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres dificultats
comunicatives escollir els membres del seu equip, coordinar l’activitat del Centre en tots els ordres de la seva
competència, representar el Centre en d’altres instàncies universitàries i extrauniversitaries, presidir el Plenari i
el Consell de Govern i executar els seus acords, elaborar les memòries, i desenvolupar les funcions que li siguin
delegades pel Plenari o pel Consell de Govern.
El Director/a del Centre d’estudis psicoeducatius sobre la sordesa i d’altres dificultats comunicatives podrà tenir
un complement retributiu si el pressupost del Centre ho permet i el Plenari així ho ratifica.
En cas d’absència del Director/a, el Sotsdirector/a assumirà temporalment les seves funcions, sempre que les
absències no siguin superiors o iguals a 6 mesos consecutius. En el cas de períodes superiors caldrà convocar
una reunió extraordinària per tal de prendre decisions al respecte. En aquest cas, el sotsdirector tindrà els
mateixos drets i deures que el director.
Article 7. Reforma del reglament
Qualsevol proposta de reforma de reglament ha d’estar aprovada pel Plenari. Pot presentar propostes de
reforma qualsevol membre del Plenari, que compti amb el vist-i-plau de 2/3 del total dels seus membres.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UAB.
Acord 22/2007, de 25 d'abril, pel qual s'acorda aprovar els nous títols propis de postgrau (màsters i
diplomatures) següents:
Nous títols propis de postgrau (màsters i diplomatures)
Màster - Nova creació
Com. Afers
Acadèmics

Centre responsable
EU Salesiana de Sarrià

Andreu Moreno

60

24/04/2007

Information sciences in industry
Lideratge i gestió de la ciència
(títol interuniversitari UAB-UB-UPF)

EU Salesiana de Sarrià

Andreu Moreno
J.Eladi Baños (UPF)
J.J. Navas Palacios (UAB)

60

24/04/2007

60

24/04/2007

Daniel Tena Parera

70

24/04/2007

Comunicació gràfica

Escola de Postgrau
Dep. Comunicació
Audiovisual i Publicitat

Director/s

nº crèdits
ECTS

Proposta de títol de Màster
Information sciences in business and
marketing

Diploma de Postgrau - Nova creació
Proposta de Diploma de Postgrau
Podologia assistencial, ortopodològica
i quirúrgica
Comunicació política i institucional
Anàlisi política
Estratègies de comunicació gràfica
Producció del missatge gràfic

Centre responsable

Director/s

nº crèdits
ECTS

Com. Afers
Acadèmics

E.U. Ciències de la Salut
Institut de Ciències
Polítiques i Socials
Institut de Ciències
Polítiques i Socials
Dep. Comunicació
Audiovisual i Publicitat
Dep. Comunicació
Audiovisual i Publicitat

Xavier Ortas

30

24/04/2007

Gabriel Colomé

35

24/04/2007

Gabriel Colomé

35

24/04/2007

Daniel Tena Parera

30

24/04/2007

Daniel Tena Parera

30

24/04/2007
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Altres títols - Nova creació
Proposta de títol

Centre responsable

Experto profesional en Asesoramiento Financiero
(interuniversitari U.d'Alacant – UAB – U. Carlos III)

IUP (Instituto Universitario
de Postgrado)

nº crèdits
25 crèdits
trad.

Com. Afers Acadèmics
24/04/2007
Reconeixement per acord
de triple certificació

Màster - Canvi de títol
Proposta de títol, nova
Relacions Públiques i Gabinets de
Comunicació

Títol
aprovat
Relacions
Públiques

Centre responsable
Dep. Comunicació
Audiovisual i Publicitat

Director/s
Ana Ullod
Manel Vinyals

nº de
crèdits

Com. Afers
Acadèmics

38 trad.

24/04/2007

Acord 23/2007, de 25 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la modificació de la Normativa de creació,
composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, aprovada per acord del Consell de
Govern de 21 d'abril de 2005 i modificada pels acords de 15 de març i 2 de novembre de 2006 i 1 de febrer de
2007, que tot seguit s'indica:
Incloure a la composició de les comissions del Consell de Govern un representant del Comitè PDI
laboral, amb veu i sense vot, en aquelles que actualment tenen un representant de la Junta PDI.
Acord 24/2007, de 25 d'abril, pel qual s'acorda ratificar l'acord de 15 de març de 2007 de la Mesa General
d'Universitats Públiques de Catalunya, i en conseqüència acordar l'adhesió al fons de pensions d'ocupació dels
treballadors de l'administració de la Generalitat de Catalunya.
Acord 25/2007, de 25 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la proposta de canvi de nom del màster d'Àsia
Oriental Contemporània per màster de Recerca en Àsia Oriental Contemporània, i elevar-la al Consell Social per
a la seva aprovació.
I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
Acord 21/2007, de 24 d’abril, pel qual s’informa favorablement la proposta de vinculació de l’Escola Superior
de Comerç i Distribució (ESCODI), i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 22/2007, de 24 d’abril, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació del títol propi de
Graduat en Direcció de Comerç i Distribució, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 23/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, l’oferta de places per a
l’accés a la UAB per convalidació d’estudis estranger per al curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es
transcriu:
Criteris d’accés per convalidació d’estudis universitaris estrangers
Centre

Titulació

Núm. places
ofertes

Facultat de Medicina

Llicenciat/da en Medicina

10

Facultat de Ciències

Llicenciat/da en Química

10

Facultat de Ciències

Llicenciat/da en Matemàtiques

8

Facultat de Ciències

Diplomat/da en Estadística

5

Facultat de Ciències

Llicenciat/da en Enginyeria Informàtica +
Matemàtiques

2

Facultat de Ciències

Llicenciat/da en Ciències Ambientals

Facultat de Ciències

Llicenciat/da en Física

10
8
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Titulació

Núm. places
ofertes

Facultat de Ciències

Llicenciat/da en Geologia

8

Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials

Llicenciat/da en Economia

Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials

Llicenciat/da en Administració i Direcció
d’Empreses

Facultat de Ciències de la Comunicació

Llicenciat/da en Periodisme

5

Facultat de Ciències de la Comunicació

Llicenciat/da en Publicitat i Relacions Públiques

5

Facultat de Ciències de la Comunicació

Llicenciat/da en Comunicació Audiovisual

2

Facultat de Dret

Llicenciat/da en Dret

10

Facultat de Dret

Diplomat/da en Relacions Laborals

10

Facultat de Veterinària

Llicenciat/da en Veterinària

6

Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia

Llicenciat/da en Ciències Polítiques i de
l’Administració

7

Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia

Llicenciat/da en Sociologia

Facultat de Psicologia

Llicenciat/da en Psicologia

10

Facultat de Psicologia

Diplomat/da en Logopèdia

4

Facultat de Traducció i d’Interpretació

Llicenciat/da en Traducció i Interpretació
(Francés)

il·limitat

Facultat de Traducció i d’Interpretació

Llicenciat/da en Traducció i Interpretació
(Anglès)

il·limitat

Facultat de Traducció i d’Interpretació

Llicenciat/da en Traducció i Interpretació
(Alemany)

il·limitat

Facultat de Ciències de l’Educació

Llicenciat/da en Pedagogia

5% places nou accés

Facultat de Ciències de l’Educació

Diplomat/da en Educació Social

5% places nou accés

Facultat de Ciències de l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Especial

5% places nou accés

Facultat de Ciències de l’Educació

Mestre/a especialitat de Llengua Estrangera

5% places nou accés

Facultat de Ciències de l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Musical

5% places nou accés

Facultat de Ciències de l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Primària

5% places nou accés

Facultat de Ciències de l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Física

5% places nou accés

Facultat de Ciències de l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Infantil

5% places nou accés

Facultat de Biociències

Llicenciat/da en Biotecnologia

3

Facultat de Biociències

Llicenciat/da en Biologia

9

ETSE

Enginyer/a Químic/a

2

10

10

7
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Centre

Titulació

Núm. places
ofertes

ETSE

Enginyer/a Informàtic/a

5

ETSE

Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicació.
Especialitat Sistemes Electrònics

2

ETSE

Enginyer/a Tècnic/a Industrial. Especialitat
Química Industrial

2

EU d’Estudis Empresarials de Sabadell

Diplomat/da en Ciències Empresarials

il·limitat

EU d’Informàtica

Enginyer/a Tènic/a en Informàtica de Gestió o
de Sistemes

il·limitat

EU d’Infermeria i Fisioteràpia
“Gimbernat”

Diplomat/da en Fisioteràpia

EU Creu Roja

Diplomat/da en Infermeria

7

EU Creu Roja

Diplomat/da en Teràpia Ocupacional

2

EU de Ciències de la Salut (FUB)

Diplomat/da en Infermeria

5

EU de Ciències de la Salut (FUB)

Diplomat/da en Fisioteràpia

5

EU de Ciències de la Salut (FUB)

Diplomat/da en Podologia

5

EU de Ciències de la Salut (FUB)

Diplomat/da en Logopèdia

5

EU d’Estudis Empresarials de Manresa
(FUB)

Diplomat/da en Empresarials

Eina. Escola de Disseny i Art

Graduat/da Superior en Disseny Gràfic

5

Eina. Escola de Disseny i Art

Graduat/da Superior en Disseny de Interiors

5

Eina. Escola de Disseny i Art

Graduat/da Superior en Disseny de Producte

3

Escola Massana

Graduat en Art i Disseny

5

2

5

Acord 24/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, els criteris i l’oferta de
places per a l’accés a les titulacions de segon cicle i al segon cicle de les titulacions de primer i segon cicle per
al curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Accessos als 2n cicle de titulacions de cicle llarg. Curs 2007/08

Titulació

Nombre
Titulació que hi dóna accés
de places

Filologia Anglesa

25

Filologia Catalana

25

Filologia Clàssica

25

Filologia Francesa

25

Filologia Hispànica

25

Primers cicles
Filologies
Primers cicles
Filologies
Primers cicles
Filologies
Primers cicles
Filologies
Primers cicles
Filologies

o Llicenciatures de
o Llicenciatures de
o Llicenciatures de
o Llicenciatures de
o Llicenciatures de

Compleme
nts de
formació
(crèd.)

Calendari
preinscripció

Calendari
admesos

27

18/06 a 06/07/2007

04/09/2007

27

18/06 a 06/07/2007

04/09/2007

33

18/06 a 06/07/2007

04/09/2007

27

18/06 a 06/07/2007

04/09/2007

27

18/06 a 06/07/2007

04/09/2007

_____________________________________________________
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Titulació

Abril del 2007

Nombre
Titulació que hi dóna accés
de places

Compleme
nts de
formació
(crèd.)

Calendari
preinscripció

Calendari
admesos

Humanitats

25

Primer cicle, diplomatura o
llicenciatura d’uns estudis
universitaris oficials

48

18/06 a 06/07/2007

04/09/2007

Geologia

15

Primer cicle d’Enginyeria de
Mines

30

11/06 a 06/07/2007

14/09/2007

Matemàtiques

15

Diplomatura d’Estadística

24

11/06 a 06/07/2007

14/09/2007

11/06 a 06/07/2007

14/09/2007

11/06 a 06/07/2007

14/09/2007

Química

15

Primer cicle de la Llicenciatura de
Farmàcia

9

Primer cicle d’Enginyeria Química

15

Enginyeria Tècnica Industrial
(especialitat en Química
Industrial)

Ciències Ambientals

10

28,5

Llicenciatura en Ciències del Mar,
Biologia, Geologia i Química
(màxim de 4 places)

NO

Primer cicle de la Llicenciatura de
Ciències del Mar

28,5

Primer cicle de la Llicenciatura de
Biologia

30

Primer cicle de la Llicenciatura de
Geologia

36

Primer cicle de la Llicenciatura de
Química

42

Primer cicle d’Enginyeria
Agronòma

30

Primer cicle d’Enginyeria de
Monts

30

Primer cicle d’Enginyeria de Mines

36

Primer cicle d’Enginyeria de
Camins, Canals i Ports

42

Primer cicle d’Enginyeria Química

42

Enginyeria Tècnica Agrícola
(especialitats: Explotacions
agropecuàries, Indústries
agràries i alimentàries,
Hortofruticultura i jardineria,
Mecanització i construccions
rurals)

36

Enginyeria Tècnica Forestal
(especialitats: Explotacions
forestals i Indústries forestals)

36

_____________________________________________________
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Titulació

Abril del 2007

Nombre
Titulació que hi dóna accés
de places
Enginyeria Tècnica de Mines
(especialitats: Explotació de
mines, Instal·lacions
electromecàniques míneres,
Mineralúrgia i metal·lurgia,
Recursos energètics combustibles
i explosius, Sondeigs i
pospeccions mineres)

39

Enginyeria Tècnica d’Obres
Públiques (especialitats en
Transports i Serveis Urbans,
Hidrologia)

42

Enginyeria Tècnica Industrial,
especialitat en Química Industrial

42

Primer cicle o llicenciatura de
Economia
Administració i Direcció
d'Empreses (ADE)

108

9

Diplomatura en Ciències
Empresarials
Diplomatura en Ciències
Empresarials + programa
Cooperació Educativa Universitat
i Empresa

Primer cicle o llicenciatura en
Administració i Direcció
d’Empreses

Economia

Compleme
nts de
formació
(crèd.)

02/07 a 06/07/2007

25/07/2007

25/06 a 29/06/2007

05/09/2007

16/04 a 18/05/2007

28/09/2007

9

02/07 a 06/07/2007

25/07/2007

25/06 a 29/06/2007

05/09/2007

16/04 a 18/05/2007

28/09/2007

11/06 a 06/07/2007

28/09/2007

11/06 a 06/07/2007

28/09/2007

22

Diplomatura en Ciències
Empresarials + programa
Cooperació Educativa Universitat
i Empresa

Periodisme

Calendari
admesos

8

Diplomatura en Ciències
Empresarials

Comunicació Audiovisual

Calendari
preinscripció

5

20

17

Primer cicle de la
Llicenciatura de
Periodisme

prova
específica

NO

Primer cicle de la
Llicenciatura de
Publicitat i Relacions
Públiques

prova
específica

NO

Primer cicle o titulació
universitària de
caràcter oficial

prova
específica

30

prova
específica

NO

prova
específica

NO

prova
específica

30

Primer cicle de la
Llicenciatura de
Publicitat i Relacions
Públiques
Primer cicle de la
Llicenciatura de
Comunicació
Audiovisual
Primer cicle o titulació
universitària de
caràcter oficial

_____________________________________________________
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Titulació

Publicitat i Relacions
Públiques

Abril del 2007

Nombre
Titulació que hi dóna accés
de places

5

Ciències Polítiques i de
l'Administració

20

Sociologia

20

Primer cicle de la
prova
Llicenciatura de
específica
Periodisme
Primer cicle de la
Llicenciatura de
prova
Comunicació
específica
Audiovisual
Primer cicle o titulació
prova
universitària de
específica
caràcter oficial
Primer cicle de la Llicenciatura de
Sociologia
Primer cicle de la Llicenciatura de
Dret
Diplomatura de Gestió i
Administració Pública
Primer cicle de la Llicenciatura de
Ciències Polítiques i de
l’Administració
Diplomatura de Treball Social

Traducció i Interpretació
Alemany

Traducció i Interpretació
Anglès

Traducció i Interpretació
Francès

6

15

9

Titulació oficial de
Primer cicle
Primer cicle d’una
titulació oficial
Titulació oficial de
Primer cicle
Primer cicle d’una
titulació oficial
Titulació oficial de
Primer cicle
Primer cicle d’una
titulació oficial

Compleme
nts de
formació
(crèd.)

Calendari
preinscripció

Calendari
admesos

11/06 a 06/07/2007

28/09/2007

11/06 a 06/07/2007

06/09/2007

11/06 a 06/07/2007

06/09/2007

NO

NO

30

32

20
36

Prova
específica
de llengua
BiC

12

11/06 a 06/07/2007

07/09/2007

Prova
específica
de llengua
BiC

12

11/06 a 06/07/2007

07/09/2007

Prova
específica
de llengua
BiC

12

11/06 a 06/07/2007

07/09/2007

16

11/06 a 06/07/2007

14/09/2007

42

11/06 a 06/07/2007

14/09/2007

11/06 a 06/07/2007

14/09/2007

Diplomatures Professorat d’EGB i
de Mestre
Pedagogia

50
Diplomatura d’Educació Social

Biologia
Biotecnologia

10
7

Primer cicle de la Llicenciatura de
Ciències del Mar
Primer cicle d’Enginyeria
d’Agronomia i Enginyeria de
Monts
Títol de: Enginyeria Tècnica
Agrícola (especialitats:
Explotacions Agropecuàries;
Hortofruticultura i Jardineria;
Indústries Agràries i
Alimentaries)
Enginyeria Tècnica Forestal
(especialitats: Explotacions
Forestals; Indústries Forestals)
Títol d’Enginyeria Tècnica
Agrícola (especialitat
Mecanització i Construccions
Rurals)

18

30

Primer cicle d’Enginyeria Química

_____________________________________________________
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Abril del 2007

Nombre
Titulació que hi dóna accés
de places

Titulació

Compleme
nts de
formació
(crèd.)

Calendari
preinscripció

Calendari
admesos

02/07 a 06/07/2007

07/09/2007

02/07 a 06/07/2007

07/09/2007

Títol d’Enginyeria Tècnica
Industrial (especialitat: Química
Industrial)

Enginyeria en Informàtica

25

Enginyeria Química

12

Primer cicle de Llicenciatura en
Farmàcia

22

Primer cicle de Llicenciatura en
Veterinària

18

Primer cicle de Llicenciatura en
Ciències del Mar

30

Primer cicle de Llicenciatura en
Biologia

22

Primer cicle de Llicenciatura en
Química

24

Primer cicle de Llicenciatura de
Ciències Ambientals

30

Enginyeria Tècnica en Informàtica

NO

Enginyeria Tècnica Industrial,
especialitat Química Industrial

NO

Primer cicle de la Llicenciatura de
Química
Primer cicle de la Llicenciatura de
Biotecnologia

34,5
37,5

Accés a les titulacions de només 2n cicle. Curs 2007/08

Titulació

Antropologia Social i
Cultural

Història i Ciències de
la Música

Nombre
de places

120

Titulació que hi dóna accés
Llicenciatura o Primer cicle d’una llicenciatura

60

Llicenciatura o Primer cicle d’una
llicenciatura (25)

prova específica

Diplomatura (25)

prova específica

Llicenciatura o Primer cicle d’una llicenciatura
40
Diplomatura
-

Investigació i
Tècniques de Mercat

60

-

Titulació en Enginyeria Tècnica
Diplomatura d’Estadística
Diplomatura de Ciències Empresarials
Primer cicle d’una titulació d’Enginyeria
Primer cicle de la Llicenciatura d’Administració i
Direcció d’Empreses
Primer cicle de la Llicenciatura de Ciències Polítiques i
de l’Administració
Primer cicle de la Llicenciatura de Dret
Primer cicle de la Llicenciatura d’Economia
Primer cicle de la Llicenciatura de Psicologia
Primer cicle de la Llicenciatura de Publicitat i
Relacions Públiques
Primer cicle de la Llicenciatura de Sociologia

Calendari
admesos

18/06 a
06/07/2007

04/09/2007

18/06 a
06/07/2007

04/09/2007

25
(excepte
titulacions de
Filologia)

18/06 a
06/07/2007

04/09/2007

16

25/06 a
29/06/2007

05/09/2007

NO

Diplomatura

Tres primers cursos de Grau Superior de Música superats
(10)
Teoria de la Literatura
i Literatura
Comparada

Complements
Calendari
de formació preinscripció

42

30

_____________________________________________________
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Titulació

Abril del 2007

Nombre
de places

Titulació que hi dóna accés

Primer cicle d’un estudi universitari oficial - 45
Documentació

Criminologia

Ciència i Tecnologia
dels Aliments

Graduat Superior en
Estudis Internacionals
i Interculturals

40,5

60
Diplomats de Biblioteconomia i Documentació - 15

Ciències del Treball

Complements
Calendari
de formació preinscripció

-

60

Diplomatura de Relacions Laborals
Diplomatura de Treball Social
Diplomatura de Gestió i Administració Pública
Diplomatura de Ciències Empresarials
Diplomatura d’Educació Social
Diplomatura deTurisme
Primer cicle de la Llicenciatura de Dret
Primer cicle de la Llicenciatura d’Economia
Primer cicle de la Llicenciatura d’Administració i
Direcció d’Empreses

-

Primer cicle de Psicologia
Primer cicle d’Humanitats

-

Primer cicle de Sociologia
Primer cicle de Ciències Polítiques i de l’Administració

11/06 a
06/07/2007

31/07/2007

25/06 a
06/07/2007

04/09/2007

25/06 a
06/07/2007

04/09/2007

02/07 a
18/07/2007

06/09/2007

11/06 a
06/07/2007

04/09/2007

NO
9
27

27

36

Diplomatura de Teràpia Ocupacional
Diplomatura d’Educació Social
Diplomatura de Gestió i Administració Pública
Diplomatura de Treball Social
Diplomatura de Relacions Laborals
Primer cicle de la Llicenciatura de Filosofia
Primer cicle de la Llicenciatura de Medicina
60
Primer cicle de la Llicenciatura de Dret
Primer cicle de la Llicenciatura de Psicologia
Primer cicle de la Llicenciatura de Pedagogia
Primer cicle de la Llicenciatura de Sociologia
Primer cicle de la Llicenciatura de Ciències Polítiques i
de l’Administració
Primer cicle de la Llicenciatura de Periodisme
Primer cicle de Farmàcia
Primer cicle de Veterinària (UAB), pla antic
Primer cicle de Veterinària (UAB), pla reformat
Primer cicle de Medicina (UAB i UB)
Primer cicle de Biologia (UAB i UB), pla antic
Primer cicle de Biologia (UAB i UB), pla reformat
Primer cicle de Química (UB), pla antic
Primer cicle de Química (UAB i UB), pla reformat
Primer cicle Enginyeria Agrònom
Primer cicle Enginyeria Química
Primer cicle Ciències del Mar
Primer cicle Enginyeria de Monts
Primer cicle de Biotecnología
Llicenciatura de Farmàcia
60 (Primer Llicenciatura de Veterinària (UAB), pla antic
cicle:48,
Llicenciatura de Veterinària (UAB), pla reformat
Llicenciatur
Llicenciatura de Medicina (UAB i UB)
a: 12)
Llicenciatura de Biologia (UAB i UB), pla antic
Llicenciatura de Biologia (UAB i UB), pla reformat
Llicenciatura de Química (UAB), pla antic
Llicenciatura de Química (UAB i UB), pla reformat
Llicenciatura de Ciències del Mar
Enginyeria Química
Enginyeria Tècnica d’Indústries Agràries i Alimentàries
Enginyeria Tècnica d’Hortofrut i Jardineria, Enginyeria
Tècnica d’Explotació Agropecuàries, Enginyeria Tècnica
d’Indústries Forestals, Enginyeria de Monts
Enginyeria Tècnica en Química Industrial
Enginyeria Agrònom
Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica
-

40

Calendari
admesos

18

27

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Llicenciatura de Biotecnologia

NO

Primer cicle d’una titulació oficial o pròpia de la UAB

NO

_____________________________________________________
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Titulació

Llicenciatura d’Àsia
Oriental:
-especialitat de Xina
-especialitat de Japó

Abril del 2007

Nombre
de places

25
25

Titulació que hi dóna accés

Primer cicle d’uns estudis universitaris espanyols oficials

(impartit conjuntament
amb la UPF)

Psicopedagogia

Bioquímica

80

60

Complements
Calendari
de formació preinscripció

18
o
prova de nivell
de la llengua
corresponent

Diplomatures Professorat d’EGB i de Mestre

24

Diplomatura d’Educació Social

26

Primer cicle de la Llicenciatura de Pedagogia

18

Primer cicle de la Llicenciatura de Psicologia

18

Primer cicle de (57):
Biologia
Biotecnologia
Farmàcia
Medicina
Química
Veterinària
Llicenciats en (3):

NO

Calendari
admesos

11/06 a
06/07/2007

04/09/2007

11/06 a
06/07/2007

14/09/2007

11/06 a
06/07/2007

14/09/2007

02/07 a
06/07/2007

27/07/2007

02/07 a
06/07/2007

27/07/2007

Biologia
Biotecnologia
Farmàcia
Medicina
Química
Veterinària
Primer cicle d’Enginyeria en Telecomunicacions

Enginyeria Electrònica

Enginyer de Materials

50

50

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica
Industrial
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, especialitat en
Sistemes Electrònics
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, especialitat en
Sistemes de Telecomunicació
Primer cicle de la Llicenciatura de Física
Primer cicle d’Enginyeria en Informàtica
Primer cicle d’Enginyeria Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, especialitat en
Telemàtica
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, especialitats en So i
Imatge
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química
Industrial

NO
NO
NO
NO
31,5
12
33
25,5
6
21
12
NO

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica
Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Tèxtil
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en
Sistemes Electrònics
Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, especialitat en
Construccions Civils
Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, especialitat en
Hidrologia
Enginyeria Tècnica Aeronàutica, especialitat en Equips i
Materials Aeroespacials
Enginyeria Tècnica de Mines, especialitat d’Explotació de
Mines
Enginyeria Tècnica de Mines, especialitat d’Instal·lacions
Electromecàniques Mineres
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
Arquitectura Tècnica
Primer cicle de Química
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Titulació

Abril del 2007

Nombre
de places

Complements
Calendari
de formació preinscripció

Titulació que hi dóna accés

Calendari
admesos

Primer cicle de Física
Primer cicle d’ Enginyeria Química
Primer cicle d’ Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Primer cicle d’ Enginyeria Aeronàutica
Primer cicle d’ Enginyeria Naval i Oceànica
Primer cicle d’ Enginyeria Industrial
Primer cicle d’ Enginyeria de Mines
EnginyeriaTècnica en Sistemes de Telecomunicació

NO

Enginyeria Tècnica en Telemàtica

Enginyeria de
Telecomunicacions

NO

EnginyeriaTècnica en Telecomunicació, especialitat en
Sistemes Electrònics

NO

Primer cicle d’Enginyeria de Telecomunicació

NO

50
EnginyeriaTècnica en Telecomunicació, especialitat So i
Imatge

02/07 a
06/07/2007

27/07/2007

11/06 a
06/07/2007

18/07/2007

34,5

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica
Industrial

34,5

Diplomatura de:
Biblioteconomia i Documentació
Informàtica
Enginyeria de Sistemes
Administració i Gestió Pública

Graduat Superior en
Arxivística i Gestió de
documents

60

Primer cicle i llicenciatures de:
Història
Humanitats
Periodisme
Comunicació Audiovisual
Dret
Documentació
Altres estudis

NO

Acord 25/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el calendari
*

academicoadministratiu per al curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu :
Calendari academicoadministrariu per a ensenyaments oficials
de grau, de postgrau i de doctorat per al curs 2007-2008
1. CALENDARI
El curs acadèmic 2007-2008 començarà el dia 17 (dl) de setembre de 2007 i s’acabarà el dia 12 de setembre
(dv) de 2008.
1.1. Períodes hàbils
Per al curs 2007-2008 es consideraran períodes hàbils, des d’un punt de vista acadèmic, els següents:
Primer període:
Segon període:
Tercer període:
Quart període:

Des del 17 (dl) de setembre fins al 21 (dv) de desembre de 2007
Des del 7 (dl) de gener de 2008 fins al 14 (dv) de març de 2008
Des del 25 (dt.) de març de 2008 fins al 31 (dj.) de juliol de 2008
Des de l’1 (dl) al 12 (dv) de setembre de 2008

*

NOTA: El contingut d’aquest acord ha estat modificat degut a que no figurava el text complet (13-02-2008)

_____________________________________________________
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Abril del 2007

Es consideraran períodes no hàbils des d’un punt de vista acadèmic:
Vacances de Nadal: del 22 (ds.) de desembre de 2007 fins al 6 (dg) de gener de 2008, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del 15 (ds.) al 24 (dl) de març de 2008 ambdós inclosos.
Vacances d’estiu: de l’1 (dv) al 31 (dg) d’agost de 2008 ambdós inclosos.
1.2. Segones convocatòries del curs acadèmic 2006-2007
Les proves d’avaluació corresponents al curs 2006-2007 seran entre els dies 3 (dl) i 10 (dl) de setembre de
2007, ambdós inclosos.
La data límit per a entrar les qualificacions
2007, a les 14:00 hores.

a les gestions acadèmiques serà el dia 13 (dj.) de setembre de

Centres amb la segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre i Pla
d’estudis de la Llicenciatura de Veterinària impartit amb Metodologia Bolonya
Del 3 (dl) al 13 (dj.) de setembre de 2007, ambdós inclosos.
La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 20 (dj.) de setembre de 2007,
a les 14:00 hores.
1.3. Proves d’accés a la universitat 2007
Els exercicis de les PAU del mes de setembre es realitzaran durant el dies 4, 5 i 6 de setembre de 2007.
1.4. Inici del curs
1.4.1. Ensenyaments de primer cicle, primer i segon cicle i només segon cicle
•

Estudiants de primer curs: Dia 17 (dl) de setembre de 2007.

•

Resta de cursos: Cada centre programarà la data d’inici de la docència, o bé de les activitats i
avaluacions acadèmiques per als plans d’estudis amb Metodologia Bolonya, en funció del calendari de
matriculació aprovat, des de el dia 25 (dt.) de setembre al dia 1 (dl) d’octubre de 2007.

1.4.2. Ensenyaments oficials de postgrau
Cada Programa Oficial de Postgrau fixarà la data d’inici de les activitats i avaluacions acadèmiques, entre el dia
25 (dt.) de setembre i el dia 1 (dl) d’octubre de 2007.
2. PERÍODES D’ACTIVITATS I AVALUACIONS ACADÈMIQUES
2.1. Ensenyaments de primer cicle, primer i segon cicle i només segon cicle
Primer semestre:
Centres amb convocatòries ordinàries
Primer curs de primer cicle:
¾

15 setmanes docència, des del 17 (dl) de setembre de 2007 fins al 18 (dv) de gener de 2008.

_____________________________________________________
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¾
¾

Abril del 2007

1 setmana prèvia al període d’exàmens del 21 (dl) al 25 (dv) de gener de 2008.
3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 28 (dl) de gener al 15 (dv)
de febrer de 2008.

La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008,
excepte per a les titulacions de matrícula semestralitzada, que serà el dia 21 (dj.)
de febrer de 2008.
Nota: Com a mínim, tres dies del primer semestre s’hauran de dedicar a activitats d’acollida per als estudiants
de primer curs, un dels quals haurà de coincidir amb el d’inici de curs.
Resta de cursos:
¾
¾
¾

14 setmanes de docència, des del 25 (dt.) de setembre de 2007 fins al 18 (dv) de gener de 2008.
1 setmana prèvia al període d’exàmens del 21 (dl) al 25 (dv) de gener de 2008.
3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 28 (dl) de gener al 15 (dv)
de febrer de 2008.

La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008,
excepte per a les titulacions de matrícula semestralitzada, que serà el dia 21 (dj.) de febrer de 2008.
Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre
Primer curs de primer cicle (Facultat de Medicina):
¾
¾
¾

15 setmanes docència, des del 17 (dl) de setembre de 2007 fins al 18 (dv) de gener de 2008.
1 setmana prèvia a la realització dels exàmens del 21 (dl) al 25 (dv) de gener de 2008.
3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 28 (dl) de gener al 15 (dv)
de febrer de 2008.

La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008.
Nota: Com a mínim, tres dies del primer semestre s’hauran de dedicar a activitats d’acollida per als estudiants
de primer curs, un dels quals haurà de coincidir amb el d’inici de curs.
Resta de cursos (Estudiants de
Facultat de Medicina):
¾
¾
¾

5è de la Facultat de Veterinària i estudiants de 2n a 6è de la

14 setmanes de docència, des del 25 (dt.) de setembre de 2007 fins al 18 (dv) de gener de 2008.
1 setmana prèvia al període d’exàmens del 21 (dl) al 25 (dv) de gener de 2008.
3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 28 (dl) de gener al 15 (dv)
de febrer de 2008.

La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008.
Segon semestre:
Centres amb convocatòries ordinàries
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 11 (dv) de juliol de 2008.
Aquest període inclou:
¾
¾
¾

14 setmanes de docència, des del 18 (dl) de febrer fins al 30 (dv) de maig de 2008.
1 setmana prèvia a la realització dels exàmens del 2 (dl) al 6 (dv) de juny de 2008.
3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del segon semestre i 2 per a la segona convocatòria
del primer semestre, des del 9 (dl) de juny a l’11 (dv) de juliol de 2008.

La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 17 (dj.) de juliol de 2008, a
les 14:00 hores.
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Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 27 (dv) de juny de 2008.
Aquest període inclou:
¾
¾
¾

14 setmanes de docència, des del 18 (dl) de febrer fins al 30 (dv) de maig de 2008.
1 setmana prèvia a la realització dels exàmens del 2 (dl) al 6 (dv) de juny de 2008.
3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del segon semestre del 9 (dl) al 27 (dv) de juny de
2008.

La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 11 (dv) de juliol de 2008.
Segones convocatòries:
Els exàmens de la segona convocatòria del segon semestre seran entre el 1 (dl) i el 10 (dc.) de setembre de
2008.
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 18 (dj.) de setembre de 2008, a
les 14:00 hores.
Per aquells centres que traslladen la segona convocatòria del primer semestre al mes de setembre, els
exàmens seran entre el 1 (dl) i el 16 (dt.) de setembre de 2008.
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el 18 (dj.) de setembre de 2008, a les
14:00 hores.
2.2. Ensenyaments de primer cicle, primer i segon cicle i només segon cicle – Plans d’estudis amb
Metodologia Bolonya
Primer semestre:
Primer curs de primer cicle:
¾
¾

19 setmanes d’activitats i d’avaluacions acadèmiques, des del 17 (dl) de setembre de 2007 fins al 8 (dv) de
febrer de 2008.
1 setmana intersemestral de l’11 (dl) al 15 (dv) de febrer de 2008.

La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008.
Nota: Com a mínim, tres dies del primer semestre s’hauran de dedicar a activitats d’acollida per als estudiants
de primer curs, un dels quals haurà de coincidir amb el d’inici de curs.
Resta de cursos:
¾
¾

18 setmanes d’activitats i d’avaluacions acadèmiques, des del 25 (dt.) de setembre de 2007 fins al 8 (dv)
de febrer de 2008.
1 setmana intersemestral de l’11 (dl) al 15 (dv) de febrer de 2008.

La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008.
Segon semestre:
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 27 (dv) de juny de 2008.
Aquest període inclou:
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18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques, des del 18 (dl) de febrer fins el 27 (dv) de juny de
2008.
Segones convocatòries, del 30 (dl) de juny a l’11 (dv) de juliol de 2008.
La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 17 (dj.) de juliol de 2008, a les 14:00 hores.

Facultat de Veterinària ( 1r a 4t ):
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 27 (dv) de juny de 2008.
Aquest període inclou:
¾

18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques, des del 18 (dl) de febrer fins el 27 (dv) de juny de
2008.

La data límit per a entrar les qualificacions a la gestió acadèmica serà el dia 11 (dv) de juliol de 2008.
Segones convocatòries:
Els exàmens de la segona convocatòria del segon semestre seran entre el 1 (dl) i el 10 (dc.) de setembre de
2008.
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 18 (dj.) de setembre de 2008, a
les 14:00 hores.
Facultat de Veterinària ( 1r a 4t ):
Les segones convocatòries del segon semestre seran entre l’1 (dl) i el 16 (dt.) de setembre de 2008.
Data límit per a entrar les qualificacions a la gestió acadèmica serà el 18 (dv) de setembre de 2008, a les 14:00
hores.
2.3. Ensenyaments oficials de postgrau
Primer semestre:
El primer semestre començarà el dia 25 (dt.) de setembre de 2007 i durarà fins al dia 8 (dv) de febrer de 2008.
Aquest període inclou:
¾
¾

18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques.
1 setmana intersemestral de l’11 (dl) al 15 (dv) de febrer de 2008.

La data límit per a entrar les qualificacions, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008.
Segon semestre:
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 27 (dv) de juny de 2008.
Aquest període inclou:
¾

18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques.

La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 11 (dj.) de juliol de 2008.
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La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Pràcticums i Treballs de Màster es podrà
perllongar fins al dia 15 (dl) de setembre de 2008.
NOTA: Els Programes de Màsters Internacionals podran programar activitats en períodes no inclosos en els
apartats anteriors.
3. ACTIVITATS D’ACOLLIDA ALS ESTUDIANTS DE PRIMER CURS
Els centres comunicaran al Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura les activitats d’acollida previstes en el
calendari.
A més, cada centre informarà mitjançant la guia, del dia, lloc i hora previstos per a fer les activitats d’acollida
corresponents al dia d’inici de curs.
4. DIES FESTIUS
4.1. Dies festius a tots els centres de la UAB
Any 2007
11 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
25 de desembre
26 de desembre

Diada Nacional de Catalunya
Festa de la Hispanitat
Tots Sants
La Constitució
La Immaculada
Nadal
Sant Esteve

dimarts
divendres
dijous
dijous
dissabte
dimarts
dimecres

Cap d’Any
Reis
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua
Festa del Treball
Sant Joan

dimarts
diumenge
divendres
dilluns
dijous
dimarts

Any 2008
1 de gener
6 de gener
21 de març
24 de març
1 de maig
24 de juny
4.2. Festes locals
Per als centres situats fora del campus de Bellaterra, les festes locals seran les de les poblacions corresponents.
Per als centres situats al campus de Bellaterra les festes locals seran:
Any 2007:
Any 2008:

24 de setembre
12 de maig

Mercè
Segona Pasqua

dilluns
dilluns

4.3. Festa institucional
Cada centre podrà fixar un dia com a festa institucional del calendari acadèmic, el qual haurà de ser comunicat
al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica abans del dia 6 (dv) de juliol de 2007.
4.4 Festa Major de la UAB
8 de novembre de 2007

dijous
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4.5 Vacances de Nadal
Comprenen des del dia 22 (ds.) de desembre de 2007 fins al 6 (dg) de gener de 2008, ambdós inclosos.
4.6 Vacances de Setmana Santa
Comprenen des del dia 15 (ds.) al 24 (dl) de març de 2008.
4.7 Dies no lectius
2 de novembre de 2007
7 de desembre de 2007
2 de maig de 2008

divendres
divendres
divendres

1. Accés per convalidació d'estudis universitaris estrangers per al curs 2008-2009
2. Accés als Màsters Oficials (MO) per al curs 2008-2009
3. Accés a titulacions de segon cicle
4. Aprovació criteris d'accés a les titulacions de segon cicle per al curs 2008-2009
5. Ajuts de matrícula
6. Assignatures campus i activitats de lliure elecció per al curs acadèmic 2007-2008
7. Avaluació i entrada de qualificacions
8. Convalidacions
9. Matriculació i tancament de l'aplicació de gestió acadèmica
10. Matriculació dels Màsters Oficials
11. Modificacions de matrícula
12. PAU i alumnes nous de primer curs
13. Premis extraordinaris de titulació
14. Programa d'intercanvi
15. Projecte de fi de carrera
16. Prova de conjunt homologació títols estrangers
17. Reconeixement crèdits de lliure elecció
18. Règim de permanència
19. Trasllat d'expedient
20. Altres procediments
1. Accés per convalidació d'estudis universitaris estrangers per al curs 2008-2009
Data límit per a presentar l'oferta de places per a l'accés amb estudis estrangers
convalidats per al curs 2008-2009 per part dels centres

29.02.2008

Data límit per a l'aprovació de les propostes de places ofertades

25.04.2008

Data límit per a presentar la sol·licitud

Del 13.05 al 06.06.2008

Data límit per al lliurament de documentació complementària per part dels alumnes

16.06.2008

Data límit per a la presentació al rector de les propostes per part dels centres

05.09.2008

Data límit per a la resolució

15.09.2008

2. Accés als Màsters Oficials (MO) per al curs 2008-2009
Primer període per a la sol·licitud d'admissió als MO vigents al curs 2007-2008 i la seva resolució
Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció)

Del 15 de febrer al 7 de març de 2008

Revisió de la documentació i elaboració de la proposta d'admissió de l'Escola de
Postgrau

14 de març de 2008

Lliurament de la documentació als coordinadors dels MO

14 de març de 2008

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels MO

28 de març de 2008

Resolució de les sol·licituds d'admissió

31 de març de 2008
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Primer període per a la sol·licitud d'admissió als MO de nova aprovació i la seva resolució
Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció)

30 d'abril de 2008

Revisió de la documentació i elaboració de la proposta d'admissió de l'Escola de
Postgrau

9 de maig de 2008

Lliurament de la documentació als coordinadors dels MO

12 de maig de 2008

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels MO

16 de maig de 2008

Resolució de les sol·licituds d'admissió

23 de maig de 2008

Segon període per a la sol·licitud d'admissió als MO i la seva resolució
Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció)

20 de juny de 2008

Revisió de la documentació i elaboració de la proposta d'admissió de l'Escola de
Postgrau

27 de juny de 2008

Lliurament de la documentació als coordinadors dels MO

30 de juny de 2008

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels MO

7 de juliol de 2008

Resolució de les sol·licituds d'admissió

14 de juliol de 2008
3. Accés a titulacions de segon cicle

Data límit per a presentar la preinscripció per a l'accés a les titulacions de segon
cicle i als segons cicles de titulacions de 1r i 2n cicles

Del 11.06 al 06.07.2007

Data límit per al lliurament de la documentació complementària per part dels
alumnes

17.07.2007

Data límit per a trametre la proposta de resolució al rector

07.09.2007

Data límit per a la seva resolució

14.09.2007

4. Aprovació criteris d'accés a les titulacions de segon cicle curs 2008-2009
Data límit per a presentar els criteris d'accés

29.02.2008

Data límit per a la seva aprovació

25.04.2008

5. Ajuts de matrícula
Sol·licitud d'ajuts de matrícula de primer, segon i tercer cicle per al personal de la
UAB, fills i cònjuges

Fins als 30 dies naturals posteriors a la
data de la matriculació

6. Assignatures campus i activitats de lliure elecció per al curs acadèmic 2008-2009
Termini de presentació de les
propostes

Data límit per a la
seva aprovació

Activitats lliure elecció

01.03 al 31.03.2008

30.05.2008

Assignatures campus

01.02 a l'1.03.2008

30.04.2008

16.10 al 31.10.2008

19.12.2008

Activitats lliure elecció - aprovació
extraordinària

7. Avaluació i entrada de qualificacions
Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 1a convocatòria del 2n
semestre del curs 2006-2007
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques
Exàmens de la 2a convocatòria del segon semestre del curs 2006-2007
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques

Del 11.06 al 13.07.2007
19.07.2007 a les 14.00 hores
Del 3 al 10.09.2007
13.09.2007 a les 14.00 hores

Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer

Del 12.11 al 14.12.2007

Exàmens de la 1a convocatòria del 1r semestre del curs 2007-2008

Del 28.01 a 15.02.2008
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Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques
Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 1a convocatòria del 2n
semestre del curs 2007-2008
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques
Exàmens de la 2a convocatòria del segon semestre del curs 2007-2008
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques

27.02.2008 a les 14.00 hores, excepte
per a les titulacions de matrícula
semestralitzada, que serà el 21.02.2008
Del 09.06 al 11.07.2008
17.07.2008 a les 14.00 hores
Del 01.09 al 10.09.2008
18.09.2008 a les 14.00 hores

Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre:
Exàmens de la 1a convocatòria del 2n semestre del curs 2006-2007
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques
Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 2a convocatòria del 2n
semestre del curs 2006-2007
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques

De l'11.06 al 29.06.2007
12.07.2007 a les 14.00 hores
Del 03.09 al 13.09.2007
20.09.2007 a les 14.00 hores

Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer

Del 12.11 al 14.12.2007

Exàmens de la 1a convocatòria del 1r semestre del curs 2007-2008

Del 28.01 al 15.02.2008

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques
Exàmens de la 1a convocatòria del 2n semestre del curs 2007-2008
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques
Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 2a convocatòria del 2n
semestre del curs 2007-2008
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques

27.02.2008 a les 14.00 hores
Del 09.06 al 27.06.2008
11.07.2008 a les 14.00 hores
Del 01.09 al 12.09.2008
18.09.2008 a les 14.00 hores

Màsters oficials:
Data límit per al tancament de les actes del primer semestre

27 de febrer de 2008

Data límit per al tancament de les actes del segon semestre

10 de juliol de 2008

La data límit per a tancar les actes d'avaluació corresponents a Pràcticums i
Treballs de Màster es podrà perllongar fins al dia

15 de setembre de 2008

8. Convalidacions
Data límit per a que els alumnes lliurin les sol·licituds de convalidacions als
centres

Data límit per a la seva resolució

20.07.2007 (1)

21.09.2007

21.09.2007 (2)

23.11.2007

23.11.2007 (2)

25.01.2008

25.01.2008 (3)

14.03.2008

14.03.2008 (3)

20.06.2008

20.06.2007 (3)

19.09.2008

El centre podrà fixar una data límit per a l'acceptació de sol·licituds de convalidacions que puguin comportar accés a la UAB
per al curs 2008-2009: Des del 29.01.2007 fins al 25.01.2008
(1) Data límit per a la presentació
matriculats el curs 2007-2008
(2) Data límit per a la presentació
matriculats el curs 2008-2009
(3) Data límit per a la presentació
el curs 2008-2009

de les sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als alumnes
de les sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als alumnes
i pel 2007-2008 pels alumnes d'accés primera vegada
de sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als alumnes matriculats
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9. Matriculació i tancament de l'aplicació de gestió acadèmica
Tancament de l'aplicació de gestió acadèmica

Matriculació

Del 19.07.2007 a les 20:00 h. al 22.07.2007 a les 24:00 h.

Del 23 al 30.07.2007

Del 13.09.2007 a les 20:00 h. al 16.09.2007 a les 24:00 h.

Del 17.09 al 11.10.2007

Del 21.09.2007 a les 20:00 h. al 23.09.2007 a les 24:00 h.

Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre:
Tancament de l'aplicació de gestió acadèmica

Matriculació

Del 19.07.2007 a les 20:00 h. al 22.07.2007 a les 24:00 h.

Del 23 al 30.07.2007

Del 13.09.2007 a les 20:00 h. al 16.09.2007 a les 24:00 h.
Del 21.09.2007 a les 20:00 h. al 23.09.2007 a les 24:00 h.

Del 25.09 al 11.10.2007

10. Matriculació dels Màsters Oficials
Del 23 de juliol a l'11 d'octubre de
2007*

Període per a la matriculació dels estudiants

* Excepte els dies en què es tanca l'aplicació informàtica (veure calendari academicoadministratiu general)

11. Modificacions de matrícula (*)
Sol·licituds de canvis i anul·lacions de matrícula de primer i segon cicle

Del 22 al 26.10.2007

Sol·licituds de canvis i anul·lacions de matrícula de tercer cicle

Del 05 al 09.11.2007

Data límit per a la resolució i actualització dels expedients d'alumnes que han
sol·licitat anul·lació de matrícula de primer i segon cicle

23.11.2007

Data límit per a la resolució i actualització dels expedients d'alumnes que han
sol·licitat anul·lació de matrícula de tercer cicle

14.12.2007

Sol·licitud de canvis d'assignatures i grups, i anul·lacions per a assignatures del 2n
semestre de primer i segon cicle que no comportin un increment en el cost
econòmic del crèdits matriculats

Del 04 al 15.02.2008

Sol·licitud de canvis d'assignatures i grups, i anul·lacions per a tercer cicle

Del 14 al 18.01.2008

(*) A determinar pel centre dins els terminis fixats

12. PAU i alumnes nous de primer curs
Preinscripció juny

Del 29.05 al 6.07.2007

Celebració de les PAU, convocatòria de juny

Del 12 al 14.06.2007

Publicació primera assignació

17.07.2007

Jornada d'acollida a alumnes de nou accés

20.07.2007

Matrícula d'alumnes assignats a la primera preferència

Del 23 al 26.07.2007

Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors, incidències i renúncies a la
reassignació, discapacitats i esportistes d'èlit)

26.07.2007

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

30.07.2007

Assignació general i tramesa dels llistats a les universitats

02.08.2007

Jornada d'acollida a alumnes de nou accés

03.09.2007

Matrícula d'altres preferències de juny i reclamacions i matrícula dels alumnes de
revisió de PAU de juny

Del 04 al 07.09.2007
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Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors, incidències i renúncies a la
reassignació, discapacitats i esportistes d'èlit)

07.09.2007

Celebració de les PAU, convocatòria de setembre

Del 04 al 06.09.2007

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

12.09.2007

Publicació primera reassignació de la convocatòria de juny

14.09.2007

Matrícula 1a reassignació de juny

17.09.2007

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat

19.09.2007

Publicació dels centres amb places vacants

20.09.2007 (per confirmar)

Preinscripció setembre

Del 21 al 25.09.2007

Publicació assignació de setembre

28.09.2007

Matrícula dels assignats a la convocatòria de setembre

Del 02 al 04.10.2007

Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors i incidències)

04.10.2007

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat

09.10.2007

Publicació primera reassignació de setembre

10.10.2007

Publicació dels centres amb matrícula lliure

15.10.07 (per confirmar)

Matrícula lliure

Del 16 al 18.10.2007

Assignació matrícula lliure i comunicació a les universitats

23.10.2007

Tancament definitiu del procés de preinscripció

23.10.2007

Tramesa de les dades definitives a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat

26.10.2007

13. Premis extraordinaris de titulació
Data límit proposta dels premis extraordinaris de titulació per als alumnes que
estiguin en disposició d'obtenir el títol

22.02.2008

14. Programa d'intercanvi
Data límit per a la resolució definitiva de l'equiparació d'estudis dels alumnes que
cursin estudis en un programa d'intercanvi

15.11.2007
18.04.2008

15. Projecte de fi de carrera (*)
Matriculació dels alumnes que presenten el projecte de fi de carrera de primer i segon
cicle

Fins el 16.05.2008

Termini extraordinari per a matricular el període d'investigació (alumnes de tercer
cicle que han accedit en el curs 2006-2007 i enguany s'han matriculat de la resta del
període de docència)

Del 14 al 18.07.2008

(*) A determinar pel centre dins els terminis fixats

16. Prova de conjunt homologació títols estrangers
Convocatòria de la prova de conjunt per a l'homologació de títols estrangers

Del 28.01 al 15.02.2008
Del 19.06 al 11.07.2008
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17. Reconeixement crèdits de lliure elecció (1)
Alumnes de la UAB:
Convocatòria

Data límit per a presentar la
sol·licitud

Resolució alumnes que
finalitzen

Resolució resta de
sol·licitants

Juny

Del 11.06 al 06.07.2007

27.07.2007

07.09.2007

Setembre

Del 03 al 14.09.2007

28.09.2007 (2)

26.10.2007

Febrer

Del 21.01 al 08.02.2008

22.02.2008

14.03.2008

Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre:
Convocatòria

Data límit per a presentar la
sol·licitud

Resolució alumnes que
finalitzen

Resolució resta de
sol·licitants

Setembre

Del 25.09 al 05.10.2007

26.10.2007 (2)

16.11.2007

(1) A determinar pel centre dins els terminis fixats
(2) Aquesta data també s'aplicarà als estudiants sol·licitants de la beca de col·laboració del Ministeri d'Educació i
Ciència

18. Règim de permanència (*)
Data límit per a presentar la
sol·licitud

Data límit per a lliurar propostes de
resolució al Consell Social

Data límit per a la seva resolució

Del 02.07 al 03.09.2007

07.09.2007

25.09.2007

Del 04 al 28.09.2007

05.10.2007

30.10.2007

Del 01.10 al 02.11.2007

09.11.2007

27.11.2007

Del 05.11 al 11.12.2007

24.12.2007

22.01.2008

Del 12.12.2007 al 29.02.2008

07.03.2008

25.03.2008

Del 28.04 al 13.06.2008

20.06.2008

08.07.2008

Termini de presentació de sol·licitud de canvi de règim de permanència

15 dies abans de la formalització
de la matrícula del curs 2007-2008

(*) Dates del calendari del Consell Social, pendent d'aprovar pel Plenari

19. Trasllat d'expedient
Data límit per a
presentar la
sol·licitud

Data límit per al lliurament de la
documentació complementària per part
dels alumnes

Resolució dels trasllats a
determinar pels centres

Proposta de resolució al rector dels
trasllats d'aquelles titulacions amb
vacants a la resolució de juliol

Del 2 al
20.07.2007

Del 23.07 al 31.08.2007

14.09.2007

05.10.2007

20. Altres procediments
Lliurament de la informació referent al pla docent del curs 2008-2009 per tal de ferne difusió en la propera campanya de matrícula.

30 d’abril de 2008

Data de tancament del Pla Docent del curs 2007-2008

Fins el 30.11.2007
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008
CENTRES AMB CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES
Alumnes de 1r curs
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008
CENTRES AMB CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES
Alumnes de 2n a 4t curs
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008
Alumnes Metodologia Bolonya
Alumnes de 1r curs
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008
Alumnes Metodologia Bolonya
Alumnes de 2n curs i següents
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008
Alumnes Metodologia Bolonya
Alumnes de 1r curs de la Facultat de Veternària
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008
Alumnes Metodologia Bolonya
Alumnes de 2n, 3r i 4t curs de la Facultat de Veterinària
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008
CENTRES AMB LA 2a CONVOCATÒRIA DEL 1r SEMESTRE TRASLLADADA A SETEMBRE
Alumnes de 1r curs de la Facultat de Medicina
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008
CENTRES AMB LA 2a CONVOCATÒRIA DEL 1r SEMESTRE TRASLLADADA A SETEMBRE
Alumnes de 5è curs de la Facultat de Veterinària
i Alumnes de 2n a 6è curs de la Facultat Medicina
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Acord 26/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la
Facultat de Medicina, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 següents:
Jaume Francisco Pascual
Aleix Elizalde Torrent
Astrid Claramunt Miró
Adrià Gual Garcia
Thais Armangué Salvador
Anna Selva Olid
Acord 27/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la
Facultat de Dret, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 següents:
Dret
Jessiva Eva Brenner
Albert Requena Mora
Eva Garcia Rodríguez
Marta Guinard Canto
Ester Hervàs Maqueda
Relacions Laborals
Mireia Navarro Parra
Maria José Faya Rodríguez
Ciències del Treball
Eva Remolina Torres

Acord 28/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la
Facultat de Veterinària, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 següents:
Veterinària
Meritxell Simón Grifé
Jessica Molín Molina
Juan Antonio Fernández Blanco
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Pilar Amigo Correig
Acord 29/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006
següents:
Sociologia
Isabel Benítez Romero
Elisenda Loscos Presculi
Ciències Polítiques i de l’Administració
Àlvar-Eduard Closas Farriol
Gemma Oca Llorens
Pau Casanellas Peñalver
Acord 30/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de l’Escola
Universitària d’Informàtica de Sabadell, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006
següents:
Informàtica de Gestió
Daniel Terrin Costa
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Acord 31/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de l’Escola
Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 20052006 següents:
Turisme
Daniel Viladot Bustamante
Direcció Hotelera
Gemma Papió Montserrat
Acord 32/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, atorgar els premis extraordinaris de doctorat dels
cursos acadèmics anteriors a 2004/2005 següents:
Joan Amenós Álamo
Lucía Casado Casado
José Antonio Fernández Amor
Carolina Gala Durán
Montserrat Pi Llorens
Acord 33/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Pedagogia Aplicada, atorgar el premi extraordinari de doctorat corresponent al curs acadèmic
2004/2005 al senyor Federico Malpica Basurto.
Acord 34/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Pedagogia Aplicada, atorgar el premi extraordinari de doctorat corresponent al curs acadèmic
2005/2006 a la senyora M. Pilar Càmara Serrano.
Acord 35/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, atorgar el premi extraordinari de doctorat corresponent al
curs acadèmic 2004/2005 al senyor Antonio Gil Moreno.
Acord 36/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, atorgar els premis extraordinaris de doctorat corresponent
al curs acadèmic 2005/2006 següents:
Maria Teresa Brugal Puig
Miguel Ángel Muñoz Pérez
M. Àngels López Vílchez
Acord 37/2007, de 24 d’abril, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació de títols de màsters
propis i diplomatures de postgrau, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 38/2007, de 24 d’abril, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis
dels màsters propis següents:
-

Comunicació gràfica
Information sciences in business and marketing
Information sciences in industry
Lideratge i gestió de la ciència (interuniversitari)

Acord 39/2007, de 24 d’abril, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de
les diplomatures de postgrau següents:
-

Comunicació política i institucional
Anàlisi política
Estratègies de comunicació gràfica
Podologia assistencial, ortopodològia i quirúrgica
Producció del missatge gràfic
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Acord 40/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aproven les bases de la convocatòria per a l’adquisició i renovació
d’equipaments de laboratoris i altres espais docents especialitzats per a l’any 2007, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents
especialitzats
S’obre la convocatòria 2007 destinada a l’adquisició de nou equipament i a la renovació de material per a
laboratoris i altres espais docents especialitzats per import de (*). S’exclou d’aquesta convocatòria
l’equipament d’aula atès que es preveuen altres actuacions específiques a l’aulari.
El material adquirit amb els recursos d’aquesta convocatòria ha d’anar destinat exclusivament a la docència de
grau i de màster i se n’exclouen explícitament els materials i els equipaments destinats a la recerca.
LÍNIES PRIORITÀRIES:
Per a aquesta convocatòria 2007 s’estableixen tres línies prioritàries d’actuació entre les que es distribuiran els
recursos d’acord amb els percentatges que s’indiquen tot seguit. Els projectes que es presentin hauran
d’adaptar-se, com a mínim, a alguna d’aquestes línies:
1.
2.
3.

Adquisició o renovació d’equipament destinat a laboratoris d’ús exclusivament docent (60%).
Adquisició o renovació de software amb finalitats docents (15%).
Equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats que faciliti canvis de metodologia,
especialment els relacionats amb noves tecnologies (25%).

CRITERIS:
L’adjudicació dels recursos de la convocatòria es farà d’acord amb una ponderació dels criteris següents:
▪
▪
▪
▪
▪

Adequació dels projectes a les línies prioritàries.
Total de crèdits matriculats pels estudiants en el centre sol·licitant.
Crèdits pràctics matriculats en el centre sol·licitant, ponderats pel coeficient d’experimentalitat.
Total d’hores de docència de pràctiques de laboratori impartides en el centre sol·licitant.
Cofinançament econòmic aportat pel centre sol·licitant.

PROCEDIMENT:
1. Les propostes seran trameses al Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat pels deganats i direccions d’escola.
S’exclourà de la convocatòria qualsevol petició que arribi per altres vies.
2. El degà o director del centre sol·licitant presentarà una llista única en què apareixeran conjuntament les
propostes de noves adquisicions i de renovació de material obsolet. Aquestes propostes hauran d’encabir-se
en la línia prioritària corresponent. En cada línia, l’ordre de presentació indicarà la prioritat que es dóna a la
petició feta.
3. En cap cas la suma total dels recursos sol·licitats, una cop tret el cofinançament proposat pel centre, podrà
superar el 75% del total de recursos a distribuir en la convocatòria.
4. Les propostes de sol·licitud de cadascun dels equipaments hauran d’incloure la informació següent:


La descripció del nou material que es vol adquirir o, si es tracta de renovació, del material obsolet o
tècnicament millorable a substituir.



La justificació enraonada de la necessitat de la compra per necessitats docents. En aquest apartat es
faran constar necessàriament les assignatures i els col·lectius d’estudiants beneficiaris.



El laboratori o espai docent on destinarà l’equipament sol·licitat, amb indicació del nombre de places i
del grau d’ús en forma d’hores setmanals.



L’import del material que es vol adquirir.

La manca d’alguna d’aquestes informacions pot anul·lar una petició concreta de la sol·licitud.
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5. Una vegada que els centres coneguin l’import concedit, hauran d’enviar una relació detallada del material
que volen adquirir.
6. Les despeses de manteniment que en el futur generin els materials adquirits correran a càrrec del centre.
7. Per tal de facilitar el seguiment del projecte i simplificar al màxim la demanda de dades als centres, des de
l’OPQ se’ls enviarà un formulari on constarà el detall del material previst d’adquirir, i que caldrà omplir amb
les dades econòmiques corresponents i retornar-lo a l’OPQ.
8. La proposta de resolució de la convocatòria la farà la Subcomissió Permanent de la Comissió d’Afers
Acadèmics.
Aquesta subcomissió podrà incorporar les persones que cregui convenient amb funcions d’assessorament i/o de
suport tècnic.
CALENDARI:
1.
2.
3.
4.

Aprovació per la CAA de les bases de la convocatòria:
Termini de tramesa de les sol·licituds:
Proposta de resolució per la subcomissió permanent:
Resolució per la CAA:

(*)
(*)
(*)
(*)

(*) Pendent de l’atorgament de la quantitat corresponent per part de la Generalitat de Catalunya.

Acord 41/2007, de 24 d’abril, pel qual s’informa favorablement la proposta de canvi de denominació del
Màster en Àsia Oriental Contemporània per la denominació de Màster en Recerca en Àsia Oriental
Contemporània, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 42/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels
Màsters Oficials següents:
-

Arqueologia Prehistòrica
Biologia cel·lular
Ciència i enginyeria computacional
Computació d’altes prestacions
Estudis medievals. Art, història i literatura
Investigació en Sociologia Aplicada
Llengua espanyola i literatura hispànica
Musicologia i Educació Musical
Participació i Polítiques Locals
Pensar i governar les societats complexes
Recerca en Àsia Oriental Contemporània
Recerca en economia aplicada
Visió per computador i intel·ligència artificial

I.3.1.1. Subcomissió de Grau
Acord 4/2007, de 24 d’abril, pel qual s’informa favorablement la proposta de vinculació de l’Escola Superior
de Comerç i Distribució (ESCODI), i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau.
Acord 5/2007, de 24 d’abril, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació del títol propi de
Graduat en Direcció de Comerç i Distribució, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació,
si escau.
Acord 6/2007, de 24 d’abril, pel qual s’informa favorablement el pla d’estudis de Graduat en Direcció de
Comerç i Distribució, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau.
Acord 7/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic
2007-2008., que tot seguit es transcriu:
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Assignatures d’universitat de lliure elecció per al curs 2007-2008
Centres propis

Codi

Assignatura

Tot

S

Eix

Centre

26261 Parlar en públic: mètodes i tècniques d'expressió oral

6,0

1r

1

Ciències

26236 Análisi crítica del discurs. Conflictes i ideologia

6,0

1r

1

Ciències Comunicació

26167 Discurs persuasiu. Retòrica i discurs públic

6,0

2n

1

Ciències Comunicació

25814 Comunicació en llengua francesa I

6,0

1r

1

Filosofia i Lletres

25815 Comunicació en llengua francesa II

6,0

2n

1

Filosofia i Lletres

26174 Com. intercultural amb els països de llengua alemanya
Técniques de màrketing i de publicitat en el mercat de
25864 lleng. alemanya
Redacció de textos tècnics en l'àmbit de les ciències de la
26245 salut

6,0

1r

1

Filosofia i Lletres

6,0

2n

1

Filosofia i Lletres

6,0

1r

1

Medicina

26090 Premsa i Traducció (angles-castellà)

6,0

2n

1

Traducció i Interpretació

26159 Criptografia
Les idees de Marx al corrent principal de l'economia
26062 moderna

6,0

2n

2

Ciències

6,0

2n

2

Ciències Econ. i Empres.

9255

Educació per a la pau

5,0

1r

2

Ciències Educació

5370

Cultura de pau i gestió de conflictes

5,0

2n

2

Ciències Pol. i Sociolog.

25844 Bioètica, Dret i Societat

6,0

2n

2

Dret

25624 Drets dels animals i ètiques de la natura

6,0

2n

2

Filosofia i Lletres

25841 La Medicina des de l'Humanisme

6,0

1r

2

Medicina,UD H. Mar;altres

26164 Gestió de l'estrès i de les emocions

6,0

2n

2

Psicologia

25805 Història i descripció de la llengua euskara

6,0

1r

3

Filosofia i Lletres

26081 Introducció a la literatura basca

6,0

2n

3

Filosofia i Lletres

26244 Introducció a la llengua occitana

5,0

2n

3

Filosofia i Lletres

25808 Llengua Euskara I

6,0

0

3

Filosofia i Lletres

25809 Llengua Euskara II

6,0

2n

3

Filosofia i Lletres

26225 Llengua i cultura coreana I

6,0

1r

3

Traducció i Interpretació

26226 Llengua i cultura coreana II

6,0

2n

3

Traducció i Interpretació

26157 Introducció a la ciència per a tothom

6,0

1r

4

Ciències

26233 Informació, coneixement, ciència, saviesa

6,0

2n

4

ETSE

25811 Amor, lírica i Occident

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

26239 Aventura artùrica i novel·la

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

25812 Catalunya i Occitània

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

25813 Cinema i literatura italiana
Cultura i civilitz.a l'Europa Medieval:des dels trobadors
26084 fins a Leonardo da Vinci

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

25816 Cultura i societat gallega contemporànies
De la llegenda celta a la literatura francesa medieval:
26243 Tristan i Isolda i el Grial

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

26237 El conte espanyol avui (1980-2007)

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

25818 Els inicis de l'escriptura

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

25819 Els textos més antics de les llengües romàniques

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

25820 Fernado Pessoa i els moviments d'avantguarda

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres
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Tot

S

Eix

26169 Grec modern I

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

25821 Història de Galícia a través de la seva llengua

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

26254 Grec modern II

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

25817 L'estudi de la cultura gallega a través dels mites

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

25823 Literatura gallega actual

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

25824 Literatura i societat a l'edat mitjana

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

25825 Literatura popular d'arrel tradicional

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

26249 Literatures i cinemes postcolonials: Africa i India

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

25827 Llegendes medievals

6,0

0

4

Filosofia i Lletres

26246 Llengua i cultura gallegues I

6,0

1r

4

Filosofia i Lletres

26247 Llengua i cultura gallegues II
Relacions entre arts plàstiques i literatura en els
26242 moviments d'avantguarda

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

6,0

2n

4

Filosofia i Lletres

25853 Introducció a les finances

6,0

1r

5

Ciències Econ. i Empres.

26168 Educació per a la ciutadania

6,0

1r

5

Ciències Educació

26067 Esport al Segle XXI

6,0

2n

5

Ciències Pol. i Sociolog.

26066 Gènere i relacions socials

6,0

1r

5

Ciències Pol. i Sociolog.

26253 Benestar animal

6,0

1r

5

Dret

26260 Censura i televisió

6,0

2n

5

Dret

6,0

2n

5

Dret

26165 Dret constitucional europeu

6,0

2n

5

Dret

26238 Història del dret i de les institucions de Catalunya

6,0

2n

5

Dret

25846 Imatges de Dret al cinema
La participació democràtica dels ciutadans a la Unió
26259 Europea

6,0

2n

5

Dret

6,0

2n

5

Dret

25845 Nacionalitat i estrangeria: qüestions jurídiques

6,0

2n

5

Dret

26252 Nous reptes en la gestió del territori i l'urbanisme

6,0

A

5

Dret

26262 Protecció internacional de l'individu

6,0

2n

5

Dret

9,0

A

5

EU d'E. Empr. Sabadell

25829 El món arabomusulmá contemporani

6,0

2n

5

Filosofia i Lletres

25861 Dret Mèdic

6,0

1r

6

Dret

25843 Drogues i conductes addictives
Emergències mèdiques prehospitalàries en situacions
8340 espec.

6,0

1r

6

Medicina

7,0

A

6

Medicina (U.D. Hosp. Mar)

6,0

2n

6

Medicina, Inst. Neurociència

26085 La salut en el segle XXI: una responsabilitat a compartir

6,0

2n

6

Medicina

26166 Ansietat i depressió: la plaga del segle XXI

4,5

2n

6

Psicologia

6,0

2n

6

Veterinària

25849 Població, resursos alimentaris i desenvolupament

6,0

2n

6

Veterinària

25850 Seguretat alimentària

6,0

1r

6

Veterinària

25832 Origens Humans

6,0

2n

7

Biociències

25839 Astronomia

6,0

2n

7

Ciències

26234 Geologia i Megalitisme. De la teoria a la pràctica

6,0

1r

7

Ciències

7841

8326

9270

9279

Assignatura

Dictadura franquista i relacions laborals

Iniciació al Francès

Envellir bé: de la biologia molecular als hàbits de vida

Agricultura i sostenibilitat

Centre
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Tot

S

Eix

4,5

1r

7

Ciències

26091 Les TI en el món empresarial (BIZ BUSINESS GAME)

6,0

1r

7

ETSE

26240 Catalan: a contrastive approach

6,0

2n

8

Filosofia i Lletres

26241 Humor i literatura

6,0

2n

8

Filosofia i Lletres
Traducció i Interpretació

7138

Assignatura
Química desmitificada

Centre

9274

Introducció a la realitat catalana per a estrangers

6,0

0

8

3930

Didàctica específica de Ciències Naturals

8,0

1r

CAP

ICE - CAP, C.Educació

3931

8,0

1r

CAP

ICE - CAP, C.Educació

3928

Didàctica específica de Física i Química
Didàctica específica de Geografia, Història i Ciències
Socials

8,0

0

CAP

ICE - CAP, C.Educació

3929

Didàctica específica de la llengua i de la literatura

8,0

1r

CAP

ICE - CAP, C.Educació

5365

Didàctica específica de l'Anglès

8,0

1r

CAP

ICE - CAP, C.Educació

5364

Didàctica específica de les Matemàtiques

8,0

1r

CAP

ICE - CAP, C.Educació

5366

Didàctica específica del Francès

8,0

1r

CAP

ICE - CAP, C.Educació

3773

Formació pedagògica per a l'educació secundària

4,0

0

CAP

ICE - CAP, C.Educació

Codi Assignatura

Tot

S

Eix

Centre

26100 Iniciació al Francès (oferta UAB 10 a cada grup)

4,5

2n

1

EU C.S. Manresa

26271 Angles II

4,5

1r

1

EU d'Inf. i Fis.Gimbernat

26172 Terminologia en ciències de la salut (oferta UAB 5 per gr)

4,5

2n

1

EU d'Inf. i Fis.Gimbernat

26182 Realitat virtual aplicada a l'enginyeria

6,0

1r

1

EU Salesiana de Sarrià

25932 Tècniques i habilitats comunicatives i socials

6,0

1r

1

EU Salesiana de Sarrià

26093 Català bàsic (per a no catalanoparlants) (oferta UAB 5)

4,5

1r

2

EU d'Inf. i Fis.Gimbernat

4,5

1r

2

EU d'Inf. i Fis.Gimbernat

25865 Català tècnic (oferta UAB 5)

4,5

2n

2

EU d'Inf. i Fis.Gimbernat

25868 Ergonomia (oferta UAB 5)

4,5

2n

2

EU d'Inf. i Fis.Gimbernat

25636 Fisioteràpia pràctica on-mail (oferta UAB 10)

4,5

2n

2

EU d'Inf. i Fis.Gimbernat

26096 Ètica professional, psicologia i pensament

6,0

2n

4

EU Salesiana de Sarrià

25933 Didàctica a l'enginyeria

6,0

2n

5

EU Salesiana de Sarrià

26097 Consciència corporal (oferta UAB 5)

4,5

1r

6

EU C.S. Manresa

Mecanismes lesionals i processos de reparació tissular
26171 (oferta UAB 5 per grup)

4,5

2n

6

EU d'Inf. i Fis.Gimbernat

26267 Art i Paisatge

4,5

2n

7

Escola Massana

25916 Cinema d'animació (oferta UAB 6)

4,5

2n

7

Escola Massana

25928 Color +(oferta UAB 11)

4,5

2n

7

Escola Massana

26269 Disseny de vestuari per espectacles

4,5

1r

7

Escola Massana

26264 Dissenys lúdics

4,5

2n

7

Escola Massana

25914 Il.lustració científica (oferta UAB 3)

4,5

1r

7

Escola Massana

26270 Imatges d'art contemporàni

4,5

1r

7

Escola Massana

25915 L'espai escènic: l'espai de la representació (oferta UAB 6)

4,5

1r

7

Escola Massana

26268 L'obra ceràmica i la seva integració

4,5

1r

7

Escola Massana

26266 Llibre d'artista

4,5

2n

7

Escola Massana

Escoles adscrites

9289

Català nivell llindar (oferta UAB 5)
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Assignatura
(oferta UAB 8))

25919 Usos i abusos de la fotografia (oferta UAB 11)
Iniciació a la Llengua Catalana I (per
26098 catalanoparlants) (oferta UAB 5)
Iniciació a la Llengua Catalana II (per
26099 catalanoparlants) (oferta UAB 5)

a

no

a

no

Tot

S

Eix

Centre

4,5

1r

7

Escola Massana

4,5

2n

7

Escola Massana

4,5

1r

8

EU C.S. Manresa

4,5

2n

8

EU C.S. Manresa

S: Seqüenciació, 1r: primer semestre, 2n: segon semestre; 0: primer i segon sem., A: anual
EIXOS: 1 – Adquisició de competències en l’àmbit de la comunicació
2 – Adquisició Competències en l’àmbit intel·lectual i en l’àmbit interpersonal
3 – Coneixement de llengües no instrumentals
4 – Itinerari d’Humanitats
5 – Itinerari de Ciències Socials
6 – Itinerari de Ciències de la Salut
7 – Itinerari de Ciències Experim. i Tecnologia
8 – Itinerari de Llengua i Cultura
9a – Assignatures per incloure en els programes interuniversitàris (intercampus, metacampus, etc.)
9b – Assignatures per incloure en el programa intracampus

Acord 8/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova el programa Study Abroad de la UAB, que tot seguit es
transcriu:
Programa Study Abroad de la Universitat Autònoma de Barcelona
Seguint les directrius marcades per l’Equip de Govern sobre la voluntat d’internaciona-lització del campus de la
Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha creat el programa Study Abroad, que està sota la direcció i govern del
Vicerectorat de Relacions Exteriors i Cooperació Interuniversitària. Aquest programa consta de tres parts
diferents:.
⎯
⎯

Study Abroad en estudis regulars
Study Abroad preestablert
− Per a grups
− Per a alumnes individuals
⎯ Study Abroad fet a mida
Study Abroad en estudis regulars
Aquesta modalitat pretén obrir al públic internacional aquelles assignatures de l’oferta regular de les titulacions
impartides al campus de Bellaterra o al campus de Sabadell que, per les seves característiques, admeten
estudiants de procedència internacional que vulguin venir a estudiar a la UAB durant un o dos semestres per
ampliar coneixements i tenir una experiència en una universitat catalana que d’altra manera no podrien obtenir.
Hi ha diferents facultats de la Universitat que han proposat un seguit d’assignatures que es detallen a l’Annex I
perquè conformin la primera oferta de prova durant el curs acadèmic 2007-2008. Aquesta oferta es renovarà
cada any i en posteriors convocatòries altres facultats s’hi podran afegir de forma totalment voluntària.
El deganat de cada facultat triarà anualment les assignatures, de les quals s’haurà d’especificar la llengua
vehicular de les classes, el nombre de crèdits ECTS i el semestre en que està previst oferir-les. Aquesta tria es
farà arribar al Consell Acadèmic del Programa, que les aprovarà sota la direcció del Vicerectorat de Relacions
Exteriors i Cooperació Interuniversitària. La proposta de preu per crèdit s’haurà de presentar al Consell Social
de la UAB perquè s’aprovi.
Les assignatures es publicaran anualment al web de la Universitat i en un catàleg del qual l’Àrea de Relacions
Internacionals i l’Àrea Internacional de la Fundació UAB faran difusió internacional.
Els alumnes d’aquesta modalitat podran fer una preinscripció en línia al web de la UAB, que després l’Àrea
Internacional de la FUAB gestionarà i farà arribar a les diferents facultats per tal de que, una vegada efectuat el
pagament de les taxes pertinents, els alumnes puguin matricular-se a les assignatures escollides.
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Els alumnes admesos rebran una carta de confirmació emesa des de l’Àrea de Relacions Internacionals i
informació genèrica de la UAB des de l’International Welcome Point.
Els alumnes que finalment hagin seguit tot el procediment podran iniciar el programa els mesos de setembre o
febrer. De totes maneres, de manera opcional s’oferirà un curs d’orientació al setembre i un altre al gener amb
el contingut descrit a l’Annex II que els permetrà integrar-se millor a la vida i als estudis de la UAB.
Els ingressos generats per aquest programa aniran, en gran part, a les facultats que ofereixen plaça als
estudiants internacionals, i també serviran per a satisfer el cànon habitual de la UAB.
Study Abroad preestablert
Alternativament al programa anterior s’oferiran assignatures creades ad hoc per a grups o estudiants
individuals.
Study Abroad preestablert per a grups:
Algunes facultats i departaments de la UAB han creat assignatures que, tot i no formar part de l’oferta regular
de la UAB, es poden oferir per a grups d’alumnes organitzats en origen.
L’Àrea de Relacions Internacionals i l’Àrea Internacional de la FUAB sovint reben peticions d’universitats i
institucions estrangeres que volen venir a la UAB a realitzar programes acadèmics.
A aquestes institucions se’ls oferiran, en primer terme, els programes preestablerts, i si no s’adeqüen a les
seves expectatives se’ls oferirà la possibilitat de realitzar un programa fet a mida.
Study Abroad preestablert per a alumnes individuals
Algunes d’aquestes assignatures ja han demostrat que tenen una gran acceptació i s’ofereixen de manera
regular en tres convocatòries al campus de Sant Pau de la UAB. A causa d’aquesta estabilitat d’oferta els
alumnes s’hi poden inscriure de manera individual sense esperar a formar el grup mínim necessari.
Les assignatures que s’ofereixen es descriuen a l’Annex III. El preu d’aquestes assignatures l’aprovarà
anualment el Consell Social de la UAB. L’elecció i la creació de noves assignatures es realitzarà segons la
demanada existent, i el Consell Acadèmic del programa de Study Abroad s’encarregarà de vetllar per la qualitat
i el rigor acadèmic.
Les funcions del Consell Acadèmic del programa de Study Abroad es descriuen a l’Annex IV.
Study Abroad fet a mida
Aquelles universitats o institucions que vulguin enviar un grup d’alumnes per estudiar de manera temporal a la
UAB en estudis no regulars poden demanar que la UAB els faci un programa a mida especial per al seu grup.
Aquests programes els realitzaran i impartiran els diferents departaments de la UAB i la FUAB oferirà els serveis
addicionals de transport, allotjament, visites i activitats que requereixi cada grup.
Programa Study Abroad de la Universitat Autònoma de Barcelona
Annex I
Relació d’assignatures del programa Study Abroad en estudis regulars.
¾

Study Abroad in TOURISM & HOTEL MANAGEMENT

Subject
Introducción a la empresa hotelera e instalaciones y equipamientos
Gestión, práctica comercial y atención al cliente
Gestión y práctica de cocina

Semester

Credits

Language

1st
1st
1st

9
9
9

Spanish
Spanish
Spanish

_____________________________________________________
43

BOUAB Núm. 40

Abril del 2007

Gestión y práctica de sala
Alimentación, dietética e higiene de los alimentos
Gestión y práctica de alojamiento (parte teórica)
Gestión y práctica de alojamiento (parte práctica)
Practicum I
Organización de congresos y convenciones
Temas de dirección hotelera
Restauración o Enología y gestión de la bodega
Marketing de hoteles o Parques temáticos y de recreación
¾

9
6
3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish

Semester

Credits

Language

1st
1st
1st
1st
1st
2nd

6
4,5
7,5
7,5
4,5
4,5

Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

7,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
12
7,5
12
4,5
12
4,5
4,5

Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish

Study Abroad in LAW

Subject
Derecho romano
Sistemas jurídicos contemporáneos
Derecho internacional público
Derecho internacional privado
Derechos fundamentales
Introducción a la ciencia política
Instituciones de Derecho comunitario
Instituciones políticas de Cataluña
Derecho del medio ambiente
Derecho del mercado y de la competencia
Derechos fundamentales
Libertad de expresión y Derecho a la información
Derecho constitucional I
Instituciones de Derecho comunitario
Derecho administrativo I
Introducción a la ciencia política
Derecho mercantil I
Derecho del medio ambiente
Derecho del mercado y de la competencia
¾

1st
1st
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

Study Abroad in EDUCATIONAL SCIENCES

Subject
Fonética de la lengua inglesa
Interlingüística e inglés internacional
Territorio, cultura y educación en Cataluña
Educación en un contexto intercultural
Matemáticas I
Lengua Castellana
La comunicación oral y escrita
Literatura Castellana: análisis y selección de textos I
Fonética de la lengua francesa
Morfosintaxis de la lengua inglesa
Semántica y pragmática del inglés
Técnicas dramáticas y de animación
Folklore y cultura infantil
Informática Educativa
Didáctica de las ciencias
Literatura Castellana: análisis y selección de textos II

Semester
1st

Credits
6

Language
English

1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

4
3
3
4
4
4
4
6
4
6
4
4
4
4
4

English
English
English
English
Spanish
Spanish
Spanish
French
English
English
English
English
English
English
Spanish
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Análisis lingüístico de documentos orales y visuales
Morfosintaxis de la lengua francesa
Semántica y pragmática de la lengua francesa
Didáctica de la lengua inglesa I
Didáctica de la lengua inglesa II
Lengua inglesa
Didáctica de la lengua francesa I
Didáctica de la lengua francesa II
Lengua francesa
¾

2nd
2nd
2nd
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

4
4
6
10
10
8
10
10
8

French
French
French
English
English
English
French
French
French

Semester

Credits

Language

Study Abroad in ARTS

Subject
Gèneres i obres de la literatura europea
Literatura occidental del segle XX
La tradició clàssica de la literatura europea
Llatí i Cultura Clàssica
Arqueologia de l'Origen de l'Estat
Teoría de l'Origen de l'Estat

Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish

Introducció a l'Arqueologia Prehistòrica
Espai i Territori en la Prehistòria
Història i Cultura dels països de parla anglesa / History and Culture
of the English-speaking Countries
La Civilització americana a través dels textos / American
Civilization Through Texts .
Història de la cultura alemanya a través dels textos / History of
German Culture Through Texts
L’Índia actual / India Today
Literatura y Cultura espanyola. (1898-1936)
Gramatica i Llengua espanyola
Imatges de Poder en la Justicia Europea
Composició y Conversa espanyola
Integració Europea
Cinema, Teatre i Societat espanyola
Literatura Española Comparada
Literatura Española del Humanismo y del Renacimiento
Literatura Española del siglo de Oro
Literatura Española Medieval
Lengua Española I (Fonética)
Lengua Española II (Morfología)
Prácticas de Lengua Oral y Escrita Española
Introducción a la Antropología
Lengua Comparada Inglés - Catalán /Español
Textos de Literatura Española Actual

Spanish
Spanish

¾

9

Anual

English

6

1st& 2nd

English

6

1st

Spanish

6

2nd

12
6
7,5
7,5
7,5
7,5
9
6
6
6

Anual

English
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish

Semester

Credits

Language

1st
1st
1st
1st
1st

6
6
6
6
6

Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish

Study Abroad in TRANSLATION AND INTERPRETING

Subject
Lengua española (A1)
Lengua española (A3)
Cultura y sociedad españolas
Literatura española
Prácticas de traducción
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Traducción inglés-español (TB1)
Traducción inglés-español (TB3)
Traducción especializada inglés-español (TEB1)
Traducción especializada inglés-español (STEB)
Prácticas de interpretación consecutiva inglés-castellano (PIC)
Prácticas de intérprete de conferencia inglés-castellano
Traducción inglés-español (TC1)
Traducción inglés-español (TC3)
Lengua inglesa (B1)
Lengua inglesa (B3)
Lengua inglesa (C1)
Lengua inglesa (C3)
Lengua inglesa (C5)
Sociedad, Economía y Política en Corea del Sur
Introducción a la informática aplicada a la traducción
Documentación aplicada a la traducción
Informática aplicada a la traducción
Traducción especializada español-inglés
Lengua española (A2)

1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st & 2nd
1st & 2nd
1st & 2nd
1st & 2nd
2nd

4
4
4
4
4
4
6
8
6
6
10
10
4
6
4
4
6
6

Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
English
English
English
English
English
English
Spanish
Spanish
Spanish
English
Spanish

Lengua española (A4)
Seminario de lengua española
Introducción a los estudios literarios
Memoria de traducción
Traducción inglés-español (TB2)
Traducción inglés-español (Seminario de Traducción
Traducción especializada inglés-español (TEB2)
Técnicas de interpretación consecutiva inglés-castellano (TIC)
Técnicas de interpretación simultánea inglés-castellano (TIS)
Prácticas de interpretación consecutiva inglés-castellano (PIC)
Traducción inglés-español (TC2)
Traducción inglés-español (TC4)
Traducción inglés-español (Seminario de Traducción)
Lengua inglesa (B2)
Lengua inglesa (B4)
Cultura y sociedad inglesas (Seminario B 2º ciclo)
Literatura inglesa
Lengua inglesa (C2)

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

6
6
6
10
4
6
4
4
4
4
6
8
4
6
6
6
6
10

Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
English
English
English
English
English

2nd
2nd
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

8
4
6
4
4
6
8
6

English
English
Spanish
Spanish
Spanish
English
English
English

Semester
1st
1st

Credits
6,75
6,75

Language
English
English

Lengua inglesa (C4)
Lengua inglesa (C6)
Lingüística aplicada a la traducción
Introducción a la terminología y a la lexicología
Terminología y lexicología aplicada a la traducción
Cultura y sociedad inglesas (Seminario B)
Traducción español-inglés
Cultura y sociedad inglesas (Seminario C)
¾

Study Abroad in ECONOMICS

Subject
Estadística I
Macroeconomía I
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2nd
2nd
1st
Anual
Anual
1st
Anual
2nd
2nd
2nd
2nd
1st or 2nd
1st or 2nd
2nd
1st
1st
2nd
2nd
1st
1st
1st
Anual
1st
1st
1st
2nd
2nd
1st
1st
1st
Anual
Anual
1st
Anual
Anual
Anual
1st
Anual
2nd
1st
2nd
1st
1st
Anual
Anual
1st or 2nd
2nd
1st
2nd
Anual
2nd
2nd

Estadística II
Macroeconomía II
Estrategia de Empresa
Econometría
Dirección Estratégica y Política de Empresa
Gestión Financiera
Dirección Financiera
Análisis del Mercado de capitales
Historia y pensamiento económico
Integración Económica Europea
Contabilidad de Sociedades
Auditoría
Sistema financiero
Investigación Comercial II
Política comercial
Comercio exterior
Economía de la información
Historia industrial
Economía de los Recursos Naturales
Estrategias y coordinación de políticas económicas
Desarrollo económico
Contabilidad financiera y analítica
Historia Económica Mundial
Introducción a la economía
Economía de la empresa
Matemáticas para economistas II
Historia económica de España
Economía española
Macroeconomía I
Técnicas de gestión
Contabilidad general y analítica
Dirección comercial
Estrategia de Empresa
Econometría - prácticas
Econometría
Dirección. Estratégica y Política de Empresa
Análisis económico y financiero de la empresa
Dirección Financiera
Economía del trabajo
Investigación Comercial I
Organización Industrial
Planificación Económica y Financiera de la Empresa
Teoría de los Juegos y las Decisiones
Instrumentos de economía aplicada
Economía Mundial
Historia Económica de España
Modelos matemáticos de la economía
Macroeconomía avanzada I
Microeconomía avanzada II
Economía aplicada
Macroeconomía Avanzada II
Demografía y Economía de la población

6,75
6,75
6,75
13,5
13,5
6,75
13,5
6,75
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
13,5
6,75
6,75
6,75
6,75
4,5
4,5
6,75
6,75
13,5
11,25
6,75
13,5
13,5
13,5
6,75
13,5
6,75
6,75
6,75
6,75
4,5
6,75
6,75
4,5
6,75
6,75
6,75
11,25
6,75
6,75

English
English
English
English
English
English
English
English
English
English
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
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2nd
2nd

4,5
4,5

Spanish
Spanish

Subject
Estadística I (Introducción)
Matemática Financiera
EstadísticaII (Estadística Aplicada a la Empresa
Fiscalidad de la empresa
Microeconomía
Dirección Comercial
Sociología de la empresa
Dirección Comercial II. Políticas de Marketing
Historia de la empresa
Empresa y Sociedad

Semester
1st
1st
2nd
1st & 2nd
1st & 2nd
1st
1st
2nd
July

Credits
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

1st & 2nd

4,5

Estrategias Comunes e imagen de Empresa
Fiscalidad Internacional
Introducción a la Economía
Matemáticas aplicadas a la empresa
Introducción a la economía de empresa
Historia económica mundial
Dirección financiera I
Contabilidad de costes
Contabilidad de gestión
Dirección financiera II
Dirección de empresa II

2nd
1st & July
Anual
Anual
1st
2nd
1st & 2nd
1st
2nd
1st & 2nd

4,5
4,5
9
9
6
6
4,5
4,5
4,5
4,5

1st & 2nd

4,5

Contabilidad medioambiental.
Creación de empresas
Economía de empresa
Economía organización industrial
Técnicas de investigación social. Análisis de mercados

1st
1st & 2nd
2nd
1st
st
1 & 2nd

4,5
6
4,5
4,5
6

Language
Spa & Eng
Spanish
Spa & Eng
Spanish
Spa & Eng
Spa & Eng
Spa & French
Spa & Eng
Spa & French
Spa & Eng &
Fre
Spa & Eng
Spanish
Spa & Eng
Spanish
Spanish
Spa & French
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spa & Eng &
Fre
Spa & Eng
Spanish
Spanish
Spa & Eng
Spanish

Marketing avanzado
Minería de datos
¾

¾

Study Abroad in BUSINESS ADMINISTRATION

Study Abroad in ENGINEERING

Subject
Computer Architecture I
Automat Theory
Computer Architecture II
Computer Networks II
¾

Semester

Credits

Language

1st
2nd
2nd
2nd

6
6
6
6

English
English
English
English

Study Abroad in POLITICAL SCIENCES AND SOCIOLOGY

Subject
Análisis de conflictos
Política internacional europea
Política exterior española
Relaciones internacionales

Semester

Credits

1st
1st
2nd
Anual

6.0
7.5
6.0
10.5

Language
Cat
Cat
Cat
Cat

&
&
&
&

Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
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Study Abroad in COMMUNICATION AND JOURNALISM

Subject
Psicología de la Percepción
Informática Documental y Teledocumentación
Diseño y creación de Bases de datos
Diseño, Composición Audiovisual y Tecnología Multimedia
Documentación general
Comprensión escrita de documentos cientificotécnicos del alemán I
y II
Estadística
Comunicación Política
Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación de Masas II
Comunicación y Educación
Semiótica de la Comunicación de masas
Fuentes y Terminología en CiT
Sistemas de Representación y Recuperación de la Información
Comprensión de trato de la Información en Medios de
Comunicación
Recepción de la Comunicación y Opinión Pública
Planificación y evaluación de sistemas de información y
documentación: la sociedad de la información
Lenguajes documentales
Preservación y conservación de soportes documentales
Estética de la Imagen
Estructura de la comunicación de masas I
Periodismo de Investigación
¾

Semester
1st
1st
1st
1st
1st

Credits
5
5
4,5
4,5
6

Language
Catalan
Catalan
Catalan
Catalan
Catalan

1st

4,5

Catalan

1st
1st
1st
1st
1st
1st and 2nd
2nd

6
5
5
5
5
9
4,5

Catalan
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Catalan
Catalan

2nd

4,5

Catalan

2nd

5

Catalan

2nd

6

Catalan

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

4,5
4,5
5
5
5

Catalan
Catalan
Catalan
Catalan
Catalan

Semester
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st

Credits
9
7,5
7,5
9
6
6
6
6
6
6
6
6

Language
Catalan
Spanish
Catalan
Catalan
Spanish
Spanish
Catalan
Catalan
Spanish
Spanish
Catalan
Cat & Spanish

1st

6

Catalan

1st
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

6
7,5
6
7,5
6
9
6
6

Cat & Spanish
Cat & Spanish
Cat & Spanish
Spanish
Catalan
Catalan
Cat & Spanish
Catalan

Study Abroad in PSYCHOLOGY

Subject
Psicología Social
Principios en Psicología
Psicometría
Psicología de la Personalidad
Psicología Evolutiva II
Dinámica de Grupos
Evaluación pericial
Psicoendocrinología
Planificación y Gestión de Recursos Humanos
Investigación y Conocimiento Psicosocial
Psicología del Deporte en Edad Escolar
Psicología y Tiempo
Adquisición del Lenguaje: Aspectos Comunicativos, Sociales y
Cognitivos
Construcción de Símbolos y Signos
Prácticas de Diseños y Análisis de Investigaciones
Historia de la Psicología
Psicología de las Organizaciones
Teorías y Modelos del Aprendizaje Escolar
Psicología del Pensamiento y del Lenguaje
Intervención Cognitiva-Conductual en adultos
Psicogenética
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2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

Psicología de la Actividad Física y la Salud
Evaluación e Intervención Psicosocial
Percepción, Movimiento y Acción
Psicología de la memoria: Campos de Aplicación
Optimización Prosocial
Psicología de la Vejez
Psicología Cultural
Psicología Social de la Comunicación
Psicología de la Acción Colectiva

6
6
6
6
6
6
6
6
6

Catalan
Spanish
Spanish
Catalan
Cat & Spanish
Catalan
Cat & Spanish
Cat & Spanish
Catalan

Programa Study Abroad de la Universitat Autònoma de Barcelona
Annex II

Curs d’Orientació

Content:
A) General Lectures
Lecture A.1 .-Spanish University System
Lecture A.2 .- Catalan Society in Spain and Europe
B) Introductory Specialized Lectures
Lecture B.1 .- The UAB
Lecture B.2 .- The professors’ role and the students’ role at the UAB
Lecture B.3 .- Introduction to the faculty
Lecture B.4 .- Introduction to the subjects

1º Semester

Orientation Course

Semester at the faculty

3/09/2007

24/09/2007

21/09/2007

20/12/2007

Optional
finishing date

30/01/2008

Official ending
date

2º Semester

Orientation Course

Semester at the faculty

28/01

18/02/2008

15/02/2008

25/04/2008

Optional
finishing date

30/05/2008

Official ending
date
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Programa Study Abroad de la Universitat Autònoma de Barcelona
Annex III
Assignatures del programa Study Abroad pre establert

-

Economics subjects
Understanding the European economy
Economic Integration
Strategic Management of the firm
Cross-Cultural Management
Strategic Behaviour in Business and Economics
International Marketing Strategies
International Business
International Finance
Managing Services

-

Humanities subjects
Spanish Civilisation and Culture
Spanish History
Spanish Contenporary Art
Spanish Art Heritage
Spanish Geography
Spain in Europe: a urban approach

Programa Study Abroad de la Universitat Autònoma de Barcelona
Annex IV
Consell Acadèmic del programa Study Abroad
El Consell Acadèmic del programa Study Abroad estarà format per set membres, d'acord amb la següent
composició:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

El/la vicerector/a de Relacions Exteriors, o persona delegada
El/la director/a de l’Oficina de Relacions Internacionals
El/la vicegerent/a d'Ordenació Acadèmica
El/la director de l'Àrea Internacional de la Fundació UAB
Tres membres del personal docent i investigador (sector A) de la UAB anomenats per el/la vicerector/a
de Relacions Exteriors

Les funcions del Consell Acadèmic del programa Study Abroad són les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Revisar i aprovar els contingut, plans d'estudi, horaris de classe i calendaris d'exàmens dels diferents
ensenyaments del programa.
Elaborar propostes de creació de nous ensenyaments dins el programa i col·laborar en la seva
organització.
Coordinar i supervisar les activitats docents i el funcionament dels ensenyaments que s'imparteixen dins
el programa.
Establir i mantenir relacions amb els departaments, facultats i escoles que participen en el programa.
Participar en els processos d'avaluació de la qualitat i promoure la millora de la qualitat dels
ensenyaments del programa.
Determinar els criteris d'admissió dels estudiants que vulguin inscriure's en algun dels ensenyaments
del programa.
Realitzar qualsevol altra tasca de caràcter acadèmic que li sigui encarregada per la direcció del
programa.

Acord 9/2007, de 24 d’abril, pel qual s’aprova la modificació de les activitats susceptibles de reconeixement
com a crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2006-2007, que tot seguit es transcriu:
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Resolució sobre les activitats proposades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció
Nom Institució

Títol de l' Activitat

Estudiants als quals va
adreçada

Crèdits

Creu Roja de Catalunya

Assistència Sanitària Immediata Nivell II

tots els alumnes de la UAB

Creu Roja de Catalunya

Socorrisme aquàtic

tots els alumnes de la UAB

Creu Roja de Catalunya

Tècnic de Transport Sanitàri (TTS)

tots els alumnes de la UAB

Facultat de Medicina

Aspectes Generals i d'Investigació Bàsica en
Facultat de Medicina
Càncer de Mama

Facultat de Ciències

Determinació estructural

Facultat de Ciències (alumnes
de químiques)

1,5

Everis

Solucions empresarials: ECM i SAP

Alumnes de l'ETSE i de l'EUI

1,5

Everis

Arquitectura SOA i gestió del coneixement

Alumnes de l'ETSE i de l'EUI

1,5

ETSE

Modelat i animació amb Blender (març 2007)

ETSE, EU Informàtica de
Sabadell, EU Tomàs Cerdà

3

ETSE

Programació de videojocs 3 (març 2007)

ETSE, EU Informàtica de
Sabadell, EU Tomàs Cerdà

3

Facultat de Medicina

Activitats Acadèmiques als departaments
amb docència a Medicina i serveis
hospitalaris

Facultat de Medicina

4

Facultat de Medicina

Estudiant tutor

Facultat de Medicina

2

Facultat de Medicina

L'anatomia patològica a la pràctica clínica

Facultat de Medicina

4,5

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la MediCINE, Cinefòrum sobre el món de la
Salut de Catalunya i de Balears
Medicina

Facultat de Medicina

1,5

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Cinefòrum: Drets Humans-Salut
Salut de Catalunya i de Balears

Facultat de Medicina

1,5

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Videofòrum de la Dona
Salut de Catalunya i de Balears

Facultat de Medicina

1,5

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
I Jornades de sexualitat i sexologia
Salut de Catalunya i de Balears

Facultat de Medicina

1,5

3
3
7
3

I.3.1.2. Subcomissió de Postgrau
Acord 6/2007, de 10 d’abril, pel qual s’acorda nomenar ponents de plans d’estudis dels màsters oficials que
s’han d’impartir en el curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Proposta de ponents - Màsters oficials i Màsters oficials interuniversitaris 2007-08
POP
Ciència Política
Ciència i Tecnologia
Ambientals

Màster
Gestió Pública
Gestió de Sòls i Aigües (MAGSA)
JEMES-Joint European Master Programme in
Environmental Studies

Ponent
Antonio Martín
Jordina Belmonte
Jordina Belmonte
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POP
Ciències

CC Educació

Dret
Enginyeria
Filosofia i Humanitats
Llengua i Literatura
Medicina i Salut
Veterinària i Ciències
Alimentàries

Màster
Fotònica
Geologia
Paleontologia
Química Teòrica i Computacional
Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules
Educació intercultural
Direcció i Gestió de Centres Educatius
Educació de les Persones Adultes
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Prevenció i gestió de riscos en la comunitat
Gestió Aeronàutica
Estudis culturals: gestió i tecnologia de la cultura
La filosofia contemporània: tendències i debats
Tractament de la Informació i comunicació
multilíngües (TICOM)
Atenció al Malalt Crític i Emergències
Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la
Reproducció

Ponent
Josep Ros
Santiago Suriñach
Antoni Teixell
Jaume Pujol
Josep M. Lluch
M. Dolors Riba
Elena Añaños
Elena Añaños
Laura Berenguer
M. Jesús Espuny
Antoni Méndez
Joan Carbonell
Sara Martín
Dolors Capellà
Alfred Ferret

Acord 7/2007, de 10 d’abril, pel qual s’acorda donar el seu vistiplau a les renovacions de Màsters propis i
Diplomatures de Postgrau.
Acord 8/2007, de 10 d’abril, pel qual s’acorda donar el seu vistiplau a les renovacions i les noves creacions
de cursos d’especialització.
Acord 9/2007, de 10 d’abril, pel qual s’acorda renovar els programes de doctorat següents per al curs
acadèmic 2007-2008:
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

-

de
de
de
de
de
de
de

doctorat
doctorat
doctorat
doctorat
doctorat
doctorat
doctorat

en
en
en
en
en
en
en

Cirurgia
Pediatria, obstetrícia i ginecologia
Psiquiatria i psicologia mèdica
Salut pública i metodologia de la recerca biomèdica
Estructura i funció de proteïnes
Egiptologia
Educació i societat

Acord 10/2007, de 10 d’abril, pel qual s’acorda:
Primer.- Informar favorablement els plans d’estudis dels Màsters Oficials següents:
-

Patrimoni artístic a Catalunya
Estudis medievals. Art, història i literatura
Biologia cel·lular
Pensar i governar les societats complexes
Recerca en economia aplicada
Ciència i enginyeria computacional
Computació d’altes prestacions
Visió per computador i intel·ligència artificial
Llengua espanyola i literatura hispànica

Segon.- Elevar els plans d’estudis esmentats a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau.
Acord 11/2007, de 17 d’abril, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters propis i de
diplomatures de postgrau, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació.
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Acord 12/2007, de 17 d’abril, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters propis següents:
-

Information sciences in business and marketing
Information sciences in industry
Lideratge i gestió de la ciència (interuniversitari)

Acord 13/2007, de 17 d’abril, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters propis següents,
condicionats a la modificació de les propostes d’acord amb les consideracions efectuades per la pròpia
Subcomissió:
-

Comunicació gràfica

Acord 14/2007, de 17 d’abril, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau
següents:
-

Comunicació política i institucional
Anàlisi política
Estratègies de comunicació gràfica
Producció del missatge gràfic

Acord 15/2007, de 17 d’abril, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau
següents, condicionats a la modificació de les propostes d’acord amb les consideracions efectuades per la
pròpia Subcomissió:
-

Podologia assistencial, ortopodològia i quirúrgica

Acord 16/2007, de 17 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels
plans d’estudis dels següents Màsters Oficials:
-

Biologia Humana
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
Biotecnologia Avançada
Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
Estudis Ambientals
Genètica
Història Comparada, Segles XVI-XX
Història Contemporània
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat
Immunologia
Informàtica Avançada
International Master in Economic Analysis
Investigació en Psicologia Social
Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
Microbiologia
Psicologia de l’Educació
Recerca en Veterinària i Ciències Alimentàries
Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals

Acord 17/2007, de 17 d’abril, pel qual s’informa favorablement, amb els suggeriments i les consideracions
corresponents, els plans d’estudis dels Màsters Oficials següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per
a la seva aprovació, si escau:
-

Musicologia i Educació Musical
Arqueologia Prehistòrica
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Investigació en Sociologia Aplicada
Participació i Polítiques Locals
Recerca en Àsia Oriental Contemporània
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I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 2/2007, de 19 d'abril, pel qual s'aprova la proposta de modificacions del pressupost de la UAB a
desembre de 2006, en els termes que tot seguit es transcriu:
GUSTAU FOLCH I ELOSUA, gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona
PROPOSO:
L'aprovació de les modificaciones pressupostàries a 31-12-2006 que a continuació s'especifiquen tot seguint la
normativa establerta en les bases d'execució del pressupost 2006.
Tipus : Transferències de pressupost entre diversos capítols d'operacions corrents

PRESSUPOST DE DESPESES (en euros)
1

Remuneracions del personal
11
12
13
14

Personal
Personal
Personal
Personal

eventual
funcionari
laboral
contractat

-240,45
-362.392,38
76.537,59
29.231,42

15
16

Incentius al rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i prestacions socials
Total capítol 1

2

54.257,03
-70.377,89
-272.984,68

Compra de bens corrents i serveis
22
28

Material subministrament i altres
Activitats i altres

367.761,07
585.560,56
Total capítol 2

3

953.321,63

Despeses financeres
31

Prèstecs i crèdits

-77.402,61
Total capítol 3

4

-77.402,61

Transferències corrents
45
46
47
48
49

A
A
A
A
A

la Generalitat i d'altres organismes
Corporacions locals
empreses privades
famílies i inst. sense lucre
l'exterior

2.000,00
-4,40
2.361,58
-606.790,06
-501,46
Total capítol 4

-602.934,34

Total pressupost de despeses modificat

0,00

I perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui, signo aquesta proposta amb la
conformitat del rector, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), el dia 18 d'abril de 2007.
Vist i plau
Lluis Ferrer i Caubet
Rector
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Acord 3/2007, de 19 d'abril, pel qual s'informa favorablement de la proposta de ratificació de l'acord de la
Mesa General d'Universitats sobre el Pla de Pensions, i s'eleva la proposta al Consell de Govern.
I.3.3. Comissió d’Investigació
Acord 17/2007, de 27 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts per al personal investigador
en formació de la UAB, que tot seguit es transcriu:
I Convocatòria de beques per a personal investigador en formació per a departaments de la
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2007-2008
1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir beques predoctorals d’investigació per a personal en formació, en
el marc d’aplicació de les línies generals de la nova carrera acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona
(Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de Govern). El personal investigador en formació s’incorporarà
en programes de doctorat o màsters oficials per a la realització de tesis doctorals.
2. Àmbit d’aplicació
2.1. En el moment de l’adjudicació els beneficiaris de la beca han d’estar en possessió del títol de llicenciat,
enginyer o arquitecte superior o d’un títol de grau equivalent de sistemes universitaris estrangers.
2.2. La nota mínima de l’expedient acadèmic del candidat ha de ser igual o superior a 1,5, calculada d’acord
amb l’aplicació dels criteris per a la baremació que s’especifiquen a l’apartat 21 d’aquesta convocatòria.
2.3. Els sol·licitants de la beca han d’indicar a quin programa de doctorat es volen inscriure, o han d’estar
preinscrits en un màster oficial , de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2.4. En el moment de l’adjudicació de la beca cal que els beneficiaris acreditin haver estat acceptats a un
màster oficial a la UAB o, en el cas de doctorat, presentar la carta d’acceptació del departament corresponent.
3. Estructura
3.1. Aquestes beques s’estructuren en dues etapes de dos anys cadascuna:
a) El personal investigador en formació gaudeix de beca en la primera etapa per a la realització de crèdits
d’un programa de doctorat, al final de la qual ha d’haver assolit la suficiència investigadora o, per a la
realització d’un màster oficial, per iniciar la tesi doctoral.
El beneficiari que, en finalitzar aquesta primera etapa, compleixi les condicions establertes en al paràgraf
anterior, formalitzarà un contracte de treball amb la UAB en els termes que queden recollits a l’apartat
següent (b). En cas contrari, el beneficiari té un termini de quatre mesos per a acreditar-les, període durant
el qual no percep cap ajut. Aquest període no és recuperable dins de l’etapa del contracte. Si un cop
transcorreguts els quatre mesos el beneficiari no ha acreditat els requisits per a la seva contractació, perd
el drets de la beca.
b) Al personal investigador en formació de segona etapa se li formalitzarà un contracte de treball per un
termini màxim de dos anys, per a la finalització i lectura de la tesi doctoral, sempre que hagi obtingut el
diploma d’estudis avançats o el document que el substitueixi, d’acord amb la nova estructura dels
ensenyaments adaptats a l’espai europeu d’educació superior. A més, el personal estranger cal que disposi
del permís de treball.
4. Àmbits competents per a la gestió
Els àmbits competents per a la gestió són l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament i l’Administració de Personal
Acadèmic i Investigador de la UAB.
5. Òrgan competent per a la resolució
L’òrgan competent per a la resolució és la Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona,
prèvia consideració de les propostes de resolució trameses pels departaments implicats en la convocatòria.
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6. Termini de la resolució
La data de resolució de les beques predoctorals és el 4 de juliol de 2007, en què es farà pública la relació
provisional dels candidats seleccionats i els de la llista d’espera. El 21 de juliol es farà pública la relació
definitiva de candidats seleccionats i de la llista d’espera.
7. Publicitat de la resolució
Les resolucions provisional i definitiva, respectivament, es comunicaran a tots els sol·licitants de beca
mitjançant l’adreça electrònica que han indicat al full de sol·licitud. Així mateix, es publicaran al tauler d’anuncis
de l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament, a l’edifici del Rectorat, i també es podran consultar a l’adreça:
http://www.uab.cat/bequesrecerca
8. Acceptació de la beca
8.1. Una vegada feta pública la llista definitiva, els candidats que per l’ordre de prelació resultin seleccionats,
rebran la carta de notificació de concessió de la beca juntament amb el document d’acceptació.
El beneficiari ha de trametre, en el termini màxim de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la comunicació de
l’atorgament de la beca, el document d’acceptació de la beca i de compromís del compliment de totes les
condicions generals que es deriven d’aquesta convocatòria.
8.2. Si els beneficiaris no han presentat el document d’acceptació en el termini assenyalat a l’apartat anterior
s’entendrà que hi renuncien.
9. Formalització de la beca
9.1. Per a la formalització de la beca, el beneficiari ha de presentar entre el 3 i el 17 de setembre, a l’Àrea
d’Investigació i Desenvolupament, els documents següents:
a) Una còpia del DNI o passaport acompanyat del NIE
b) Una còpia de la matrícula de màster oficial o, en el seu cas, de l’acceptació al programa de doctorat.
c) Una fotocòpia compulsada de tota la documentació requerida a l’apartat 20 d’aquesta convocatòria.
d)Fotocòpia del número de Seguretat social. En el cas de no disposar d’aquest número, s’haurà de demanar
a qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els becaris estrangers que mai
han tingut número de la Seguretat Social hauran d’omplir els impresos TA.1 i TA 2.
e) Les dades bancàries.
f) Tres fotografies.
10. Drets del personal investigador en formació
Són drets del personal investigador en formació:
a) Percebre l’import corresponent a la beca en la forma establerta als apartats 13 i 14 d’aquesta
convocatòria.
b) Obtenir la col·laboració i el suport necessaris de la Universitat per al desenvolupament normal dels seus
estudis i del programa de recerca.
c) Gaudir dels drets de la propietat intel·lectual i industrial derivats de la seva activitat de recerca, segons
la seva contribució i d’acord amb la legislació vigent.
d) Utilitzar els serveis que ofereix la Universitat i participar en el conjunt de les seves activitats d’acord amb
la normativa interna de la UAB.
f) Gaudir dels drets i avantatges socials dels quals gaudeix el personal acadèmic de la UAB.
g) Optar a altres ajuts complementaris per a estades breus fora de Catalunya destinades a completar la
formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que porta a terme.
11. Obligacions del personal investigador en formació
Són obligacions del personal investigador en formació:
a) Incorporar-se al departament i dur a terme les activitats previstes en el seu programa de doctorat o de
formació en la recerca i complir els objectius del programa de formació i, en el seu moment, les directrius
establertes pel director de tesi.
b) Complir la normativa interna de la Universitat.
c) Impartir el programa de col·laboració docent d’acord amb el que es determina a l’apartat 16.
d) Justificar la beca, en el termini màxim d’un mes de la seva finalització, independentment de la causa que
motivi la finalització, i presentar a l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament una memòria en imprès
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normalitzat de tot el treball dut a terme en el període global de la beca , on consti l’assoliment efectiu dels
objectius.
e) Fer constar en la producció escrita derivada del treball realitzat, l’expressió: “Amb el suport de la
Universitat Autònoma de Barcelona”.
f) Demanar autorització al Vicerectorat d’Investigació per a qualsevol canvi o incidència que afecti el
desenvolupament de la beca.
g) Comunicar les renúncies a la beca, mitjançant un escrit raonat adreçat al Vicerectorat d’Investigació.
h) Facilitar tota la informació que li sigui requerida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control
que pugui requerir la UAB.
i) Els estrangers no comunitaris han de tramitar i aconseguir, per al segon període de formació, el permís
de treball que permeti la contractació.
j) El director de tesi, en el seu moment, ha d’estar vinculat a la UAB mitjançant qualsevol de les formes
previstes als Estatuts, i la tesi s’ha de realitzar i llegir a la UAB.
k) Comunicar la lectura i defensa de la tesi doctoral a l’AID en el termini màxim d’un mes a partir de la data
en què s’hagi efectuat. L’interessat ha de presentar, també, una còpia del resguard del títol de doctor.
12. Obligacions de la Universitat
Són obligacions de la Universitat:
a) Facilitar la credencial identificativa corresponent als investigadors en formació durant la primera etapa de
la beca.
b) Formalitzar els contractes corresponents per al personal investigador en formació de segona etapa
d’acord amb la legislació vigent aplicable.
c) Proporcionar al personal investigador en formació el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o equips
que siguin necessaris per al desenvolupament normal de la seva activitat.
d) Vetllar pel desenvolupament adequat del programa de formació del personal investigador en formació.
e) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.
13. Conceptes econòmics vinculats a la beca
13.1. L'import íntegre anual de les beques per a la primera etapa és d’11.460 € bruts anuals, i de 16.100 €
bruts anuals per a la segona etapa. Aquests imports es liquiden en 12 i 14 mensualitats, respectivament.
13.2. Les beques inclouen addicionalment els preus públics de la matrícula en els programes oficials de
postgrau (doctorat o màsters oficials) i la tutela de tesi. Per als qui gaudeixin de la condició de personal
investigador en formació en aquesta convocatòria, el curs de referència de la matrícula és el 2007-2008. En cap
cas no es cobreixen els imports de les taxes, dels preus acadèmics o dels costos de cursos que superen els 32
crèdits en el cas dels programes de doctorat, o els que superen els 60 crèdits anuals en el cas dels màsters
oficials, durant el decurs del període de gaudiment de la beca. Tampoc no es cobreix l’import dels crèdits
convalidats.
13.3. El personal investigador en formació està inclòs en el règim general de la Seguretat Social, d’acord amb el
que preveu el Reial decret 63/2006, de 27 de gener. Per a la primera etapa s’aplica aquest Reial decret, el qual
regula la situació jurídica de beca, i per a la segona etapa s’aplica el que regula la situació jurídica del contracte
de treball en pràctiques.
14. Pagament
El pagament s’efectua cada mes, directament al beneficiari, un cop se n’hagi acreditat la incorporació al centre
receptor per part del director de departament universitari, i se li apliquen les retencions corresponents d’acord
amb la normativa vigent.
15. Incompatibilitats de la beca
15.1. La condició de personal investigador en formació d’aquest programa és incompatible amb vinculacions
contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit
d’incompatibilitat sobrevinguda, la Universitat ha de procedir a la
revocació de la beca.
15.2. Es poden autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o
ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades amb la recerca duta a terme pel personal
investigador en formació, sempre que tinguin caràcter esporàdic i no habitual. Les percepcions per les activitats
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esmentades no poden superar el 30 % de l’import anual íntegre de la beca. L’autorització correspon al
Vicerectorat d’Investigació.
15.3. El fet d’haver gaudit d’una beca predoctoral d’investigació no determina cap tipus de compromís per part
de la Universitat en relació amb la posterior incorporació del beneficiari a la plantilla de la Universitat.
16. Docència
16.1. L’acceptació de la beca implica automàticament la participació de l’ investigador en formació en un
programa de col·laboració en tasques docents, amb finalitat formativa, de fins a 45 hores anuals durant el
primer any, 70 hores anuals durant el segon any i 90 hores anuals durant els dos últims anys, en el benentès
que tota la docència que superi les 60 hores no pot implicar ampliació d’assignatures o tipologia docent a
impartir, diferents a les primeres 60 hores, i que la docència del primer any estigui concentrada prioritàriament
en el segon semestre i no tingui una tipologia docent gaire heterogènia.
16.2 . No obstant el previst a l’apartat anterior, les hores anuals de participació docent s’actualitzaran en les
dedicacions màximes de la categoria de professors ajudants de la UAB.
16.3. Aquesta col·laboració docent en cap cas significa responsabilitat del personal investigador en formació
sobre l’assignatura, ni en la seva programació.
16.4. Aquestes col·laboracions s’han de certificar, a l’efecte de currículum, pels departaments implicats.
17. Interrupcions
17.1. Durant la primera etapa, el Vicerectorat d’Investigació pot concedir la interrupció temporal de gaudi de la
beca a petició raonada de l’interessat, sense percepció econòmica i amb la conformitat expressa del director del
departament i, en el seu moment, del director del treball de tesi, per un termini màxim d’un any. 7
17.2. Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors de sis anys, són
pel mateix període que les que estan establertes legalment per a aquests casos. Durant aquest període es
mantindrà el 100 % de la percepció de la beca.
17.3. D’acord amb la normativa vigent, la beca de primera etapa o la del contracte de la segona etapa es
perllongarà per la mateixa durada en què hagin estat suspesos pels motius expressats en l’apartat 17.2.
18. Període i durada de la beca
18.1. Té una durada màxima de 48 mesos a partir de la data d’incorporació, que es fixa a la resolució de
concessió d’aquestes beques.
Les beques, mitjançant un informe favorable del director del departament i, en el seu moment, del director de
tesi, es poden renovar per anys naturals fins a un màxim de tres renovacions.
La segona renovació dóna accés a la segona etapa i cal haver obtingut la suficiència investigadora o altres
requisits específics determinats en el programa de doctorat matriculat, o l’equivalent en els màsters oficials,
així com el permís de treball corresponent.
18.2. Del còmput total es descompten els períodes en què s’hagi gaudit d’altres beques de característiques
similars pel que fa a objectius i quantitat.
19 . Places que s’ofereixen
Les places que s’ofereixen, així com la descripció dels departaments ofertants, es troben a l’Annex I d’aquesta
convocatòria. També estan disponibles a l’adreça electrònica http://www.uab.cat/bequesrecerca
20 . Termini i presentació de sol·licituds
20.1. Cada sol·licitant podrà presentar la seva candidatura a més d’una beca, però cal que trameti una
sol·licitud per cada beca i perfil que l’interessi. Per això caldrà, si és el cas, que indiqui a cada imprès de
sol·licitud la referència de la plaça a la que opta, indicant l’ordre de prioritat.
20.2 . El termini de presentació de sol·licituds serà del 7 de maig al 15 de juny de 2007.
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20.3. Cal emplenar completament els camps obligatoris de l’imprès de sol·licitud. S’ha de trametre en format
electrònic junt amb els documents següents:
a) DNI o passaport
b) Curriculum vitae
c) Expedient acadèmic (excepte els titulats de la UAB)
d) Còpia del títol acadèmic (excepte els titulats de la UAB)
e) En el cas de títols obtinguts en universitats estrangeres, i només si el país d’obtenció del títol no consta a
la taula d’equivalències del sistema universitari aprovada per l’AGAUR, (Annex IV resolució EDU/3600/2006,
de 24 d’octubre, DOGC 16/11/06 https://www.gencat.net/diari/4762/06312049.htm) és necessària la
presentació d’un informe de la universitat d’origen sobre el sistema d’avaluació acadèmica, en què s’indiqui
quines són les qualificacions màximes i mínimes dins del sistema d’avaluació corresponent. També s’ha de
fer constar quina és la qualificació mínima necessària per a aprovar.
21 . Criteris d’avaluació i selecció
21.1. La nota mitjana de l’expedient s’obté amb l’aplicació dels criteris que estableixen els reials decrets
RD/1994, de 10 de juny; RD1497/1987, de 27 de novembre, i RD 1044/2003, d’1 d’agost
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?cid=1096476753786&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePageLevel2
21.2 S’ha de trametre a cadascun dels departaments implicats un llistat dels candidats, ordenats segons el
resultat de la baremació dels expedients d’acord amb el punt anterior. Els departaments poden valorar, si
s’escau, altres mèrits dels candidats (màsters realitzats, experiència professional, publicacions, comunicacions,
congressos, coneixement d’idiomes,
etc.), i una vegada feta la valoració global de cada candidat i d’acord amb les necessitats de cada departament
elaboraran el llistat prioritzat dels candidats i emetran la proposta de resolució, que s’ha de trametre a la
Comissió d’Investigació perquè l’aprovi.
22. Substitucions
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre personal investigador en formació
cobrir, en el termini de tres mesos des de la data d’incorporació de la persona que causa baixa,
candidats de la llista d’espera. Si la baixa excedeix d’aquest termini la plaça quedarà vacant
convocatòria següent. El període comprès
entre la data d’inici del personal investigador en formació de la present convocatòria i la data
l’investigador en formació de substitució és irrecuperable.

es poden
entre els
fins a la
d’inici de

23. Al·legacions
En el termini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de fer-se públiques les llistes d’admesos provisional i
definitius, respectivament, les persones interessades poden presentar, a l’Àrea d’Investigació i
Desenvolupament, les al·legacions que considerin oportunes.
Contra les resolucions adoptades en resposta a les al·legacions esmentades, les persones interessades poden
interposar un recurs d’alçada davant el rector, en el termini màxim d’un mes.
Contra l’acord de la Comissió d’Investigació de priorització i atorgament definitiu de les beques, les persones
interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el rector en el termini màxim d’un mes.
D’acord amb el que preveu l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la interposició de recursos contra els acords i
resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució dels actes impugnats.

ANNEX I
Relació de beques per a personal investigador en formació per a departaments de la UAB, de la convocatòria de
7 de maig de 2007, per al curs 2007-2008
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Codi

Departament

Nombre
de
beques

402

Matemàtiques

2

Matemàtiques

402-01-2/07

403

Química

2

Química analítica

403-01-2/07

403

Química

1

Modelització computacional en catàlisi

403-02-1/07

403

Química

1

Estructura de Beta-pèptids
ciclobutànics

403-03-1/07

403

Química

1

Lligands funcionalitzats. Aplicacions a
nanopartícules i radiofarmàcia

403-04-1/07

403

Química

1

Les metal·lotioneïnes de H.
Pomatia.(cargol terrestre). Estructura,
funció i interaccions moleculars

403-05-1/07

403

Química

3

Química orgànica

403-06-3/07

404

Física

2

Física teòrica

404-01-2/07

406

Bioquímica i Biologia
Molecular

2

Bioquímica i biologia molecular.
Enzimologia, estructura i funció de les
proteïnes

406-01-2/07

406

Bioquímica i Biologia
Molecular

1

Bioquímica i biologia molecular.
Estructura de la cromatina i regulació
de l'expressiò gènica

406-02-1/07

406

Bioquímica i Biologia
Molecular

2

Bioquímica i biologia molecular.
Metabolisme, control, models en
animals i en plantes, estudis in vivo

406-03-2/07

406

Bioquímica i Biologia
Molecular

1

Bioquímica i biologia molecular. Bases
moleculars de supervivència cel·lular i
de la mort cel·lular

406-04-1/07

406

Bioquímica i Biologia
Molecular

1

Biofísica

406-05-1/07

409

Genètica i Microbiologia

2

Genètica evolutiva de l'adaptació i de
l'especiació

409-01-2/07

409

Genètica i Microbiologia

2

Genètica. Mutagènesi, toxicologia
genètica, reparació de el DNA i
síndromes de predisposició al càncer

409-02-2/07

409

Genètica i Microbiologia

1

Microbiologia aplicada. Anàlisi genètica
i molecular de determinants de
resistència a antibacterians

409-03-1/07

409

Genètica i Microbiologia

1

Microbiologia aplicada. Estudi i utilitat
dels micobacteris ambientals

409-04-1/07

Perfil de la beca

Referència
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Nombre
de
beques

Codi

Departament

Perfil de la beca

Referència

410

Economia de l'Empresa

1

Comptabilitat general,financera i
analítica. Anàlisi d'estats financers

410-01-1/07

410

Economia de l'Empresa

1

Màrqueting i Investigació de Mercats

410-02-1/07

410

Economia de l'Empresa

2

Gestió i estratègia de l'empresa.
Finances corporatives

410-03-2/07

412

Economia i Història
Econòmica

10

Fonaments de l'anàlisi econòmica

412-01-10/07

413

Comunicació Audiovisual i
Publicitat

1

Comunicació audiovisual

413-01-1/07

413

Comunicació Audiovisual i
Publicitat

1

Periodisme audiovisual

413-02-1/07

413

Comunicació Audiovisual i
Publicitat

1

Publicitat i relacions públiques

413-03-1/07

414

Periodisme i Ciències de la
comunicació

2

Periodisme i Ciències de la
comunicació.

414-01-2/07

421

Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal

2

Didàctica de la música

421-01-2/07

421

Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal

1

Educació de la veu i salut vocal

421-02-1/07

423

Didàctica de les
matemàtiques i de les
ciències experimentals

1

Didàctica de la matemàtica

423-01-1/07

423

Didàctica de les
matemàtiques i de les
ciències experimentals

1

Didàctica de les ciències experimentals

423-02-1/07

429

Filologia Anglesa i
Germanística

1

Llengua i lingüística anglesa. Llengua i
lingüística anglesa aplicada

429-01-1/07

429

Filologia Anglesa i
Germanística

1

Literatura en anglès. Estudis culturals
en anglès

429-02-1/07

430

Filologia Francesa i Romànica

2

Filologia francesa

430-01-2/07

432

Pedagogia Aplicada

2

Didàctica i organització educativa

432-01-2/07

433

Ciència política i Dret Públic

2

Ciència política i de l'Administració

433-01-2/07
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Nombre
de
beques

Codi

Departament

Perfil de la beca

Referència

433

Ciència política i Dret Públic

2

Filosofia del dret i gènere

433-02-2/07

434

Sociologia

1

Sociologia

434-01-1/07

436

Filosofia

1

Filosofia

436-01-1/07

441

Traducció i interpretació

2

Traducció i interpretació

441-01-2/07

441

Traducció i interpretació

2

Àsia Oriental

441-02-2/07

442

Pedagogia Sistemàtica i
Social

1

Teoria i història de l'educació

442-01-1/07

447

Enginyeria Química

3

Enginyeria de bioprocessos i biocatàlisi
aplicada

447-01-3/07

447

Enginyeria Química

2

Enginyeria ambiental

447-02-2/07

454

Ciències de l'Antiguitat i de
l'Edat Mitjana

1

Filologia grega. Mitografia

454-01-1/07

456

Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia

2

Citologia-histologia vegetal i animal:
neurogènesi-proliferació cel·lular

456-01-2/07

456

Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia

2

Fisiologia animal

456-02-2/07

456

Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia

2

Biologia cel·lular: citogenèticareproducció

456-03-2/07

457

Sanitat i Anatomia Animals

1

Sanitat animal

457-01-1/07

458

Ciència Animal i dels aliments

1

Genètica molecular aplicada a la
veterinària

458-01-1/07

461

Telecomunicació i Enginyeria
de Sistemes

3

Antenes i sistemes de microones

461-01-3/07

461

Telecomunicació i Enginyeria
de Sistemes

1

Teoria aplicada de la comunicació

461-02-1/07

461

Telecomunicació i Enginyeria
de Sistemes

2

Modelatge, simulació i optimització de
sistemes logístics

461-03-2/07
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Nombre
de
beques

Perfil de la beca

Referència

Telecomunicació i Enginyeria
de Sistemes

2

Automatització i sistemes avançats de
control

461-04-2/07

464

Psicologia Bàsica, Evolutiva i
de l'Educació

1

Psicologia de l'educació

464-01-1/07

467

Psicologia Clínica i de la Salut

1

Psicopatologia d'adults

467-01-1/07

467

Psicologia Clínica i de la Salut

1

Psicopatologia de la infància i
l'adolescència

467-02-1/07

469

Arquitectura de Computadors
i Sistemes Operatius

6

Arquitectura i tecnologia de
computadors: computació d’altes
prestacions

469-01-6/07

470

Microelectrònica i sistemes
electrònics

1

Micro i nanosistemes per aplicacions
mèdiques i per a l'autonomia personal

470-01-1/07

470

Microelectrònica i sistemes
electrònics

1

Micro i nanosistemes per aplicacions
en Neurociències i Ciències del
Coneixement

470-02-1/07

470

Microelectrònica i sistemes
electrònics

1

Disseny de SoC i NoC tolerants a falles
per aplicacions aeroespacials

470-03-1/07

470

Microelectrònica i sistemes
electrònics

1

Minirobots i microrobots col·laboratius

470-04-1/07

470

Microelectrònica i sistemes
electrònics

1

Sistemes multimèdia

470-05-1/07

471

Ciències de la Computació

2

Visió per computador - Assistència a la
conducció

471-01-2/07

471

Ciències de la Computació

1

Visió per computador - Percepció
computacional de color i textura

471-02-1/07

471

Ciències de la Computació

2

Visió per computador

471-03-2/07

472

Enginyeria de la Informació i
de les Comunicacions

1

Seguretat en xarxes i aplicacions
distribuïdes

472-01-1/07

472

Enginyeria de la Informació i
de les Comunicacions

1

Codis optimals i aplicacions
criptogràfiques

472-02-1/07

472

Enginyeria de la Informació i
de les Comunicacions

1

Compressió interactiva d’imatges

472-03-1/07

Codi

Departament

461
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Acord 18/2007, de 27 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria d'ajuts per a estades
de curta durada fora de Catalunya de becaris predoctorals del programa de formació d'investigadors de la UAB
per a l'any 2007, en els termes que tot seguit es transcriu:
Distribució d'estades de curta durada fora de Catalunya per a l'any 2007 primer termini
Becaris predoctorals de la UAB
Codi Ajut

Departament

ESTUAB2007-001

Genètica i de Microbiologia

ESTUAB2007-002

Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

ESTUAB2007-003

Genètica i de Microbiologia

ESTUAB2007-004

Prehistòria

ESTUAB2007-005

Ciències de la Computació

ESTUAB2007-006

Filologia Francesa i Romànica

ESTUAB2007-007

Ciència Política i Dret Públic

ESTUAB2007-008

Didàctica de la Llengua, de la Literatura i les C.Socials

ESTUAB2007-009

Química

ESTUAB2007-010

Filologia Espanyola

ESTUAB2007-011

Química

ESTUAB2007-012

Química

ESTUAB2007-013

Geologia

ESTUAB2007-014

Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

ESTUAB2007-015

Història Moderna i Contemporània

Acord 19/2007, de 27 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria UAB-SCH per a la
concessió de beques predoctorals per a la formació de personal investigador i d'ajuts per a estades de curta
durada fora de Catalunya per a estudiants amb discapacitat per a l'any 2007, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria UAB per a la concessió de beques predoctorals per a la formació de personal
investigador per a estudiants amb discapacitat
Expedient

Departament

UABSCH2007-01

Servei Ressonància Magnètica Nuclear

Acord 20/2007, de 27 d'abril, pel qual s'acorda aprovar pel qual s'acorda aprovar el canvi de nom del CER
Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball pel de Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball.
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Acord 21/2007, de 27 d'abril, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme pel Vicerectorat
d'Investigació en relació amb les propostes d'atorgament i de pròrroga de beques de departament.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2007, per la qual es nomena la senyora Sílvia Carrasco Pons
vicedegana de Relacions Institucionals de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2007, per la qual es nomena el senyor Joaquim Pera Isern secretari i
vicedegà d’Estudiants, Professors i Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Cessaments
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2007, per la qual la senyora Sílvia Carrasco Pons cessa com a
secretària de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2007, per la qual el senyor Joaquim Pera Isern cessa com a vicedegà
d’Estudiants, Professors i Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres.

II.2. Serveis administratius
Nomenaments
Resolució del gerent, de 19 d’abril de 2007, per la qual es nomena el senyor Lorenzo Rodríguez Martín,
director de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació amb efectes del dia 1 de febrer de 2007.

III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 28 de març de 2007 entre la UAB i la University of Technology de Sydney, Austràlia, per
promoure la cooperació entre les parts en diferents àmbits d'actuació.
III.2. Específics
Conveni de 5 d’octubre de 2006 entre la UAB i el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA),
pel desenvolupament conjunt, entre el mes de novembre de 2006 i el mes de juny de 2007, del programa
Màster en Direcció i Gestió d'empreses internacionals.
Conveni de 27 de novembre de 2006 entre la UAB, l’Administración General del Estado, les Comunitats
Autònomes de: Andalusia, Aragó, Catalunya, València, Galícia, Madrid i Múrcia, la Fundación Canaria Rafael
Clavijo, la Fundación Privada Instituto de Recerca Biomédica, l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona,
l’Hospital San Juan de Dios Esplugues, l’Institut d'Investigació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’
Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas i la Fundación Jiménez Diaz,
per a la creació del Consoci Ciber per a l'àrea temàtica de malalties rares.
Conveni de 28 de novembre de 2006 entre la UAB, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació
Universitat Rovira i Virgili (FURV), per a la realització del Màster Interuniversitari en Medicina basada en
l'evidència.
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Conveni de 29 de novembre de 2006 entre la UAB; l’Administración General del Estado, les Comunitats
Autònomes de: Andalusia, Catalunya, València, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra i País Basc, l’Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i la Fundació Avedis Donabedian, per a la
creació del Consoci Ciber per a l'àrea temàtica d'epidemiologia i salut pública.
Conveni de 7 de febrer de 2007 entre la UAB i el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya, per dur a terme determinades actuacions de difusió i formació sobre
memòria històrica; organització de les IV Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències
Socials a través del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Conveni d’1 de març de 2007 entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, per a l’organització
d'activitats de docència de pràctiques d'anatomia de l'aparell locomotor per a alumnes de fisioteràpia, durant el
curs acadèmic 2006-2007.
Conveni d’1 de març de 2007 entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, per a l’organització
d'activitats de docència pràctica d'anatomia de l'extremitat inferior per a alumnes de Podologia, durant el curs
acadèmic 2006-2007.
Conveni de 12 de març de 2007 entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, per a l’organització
d'activitats de docència en el marc del Curs de cirurgia ungueal, durant el curs acadèmic 2006-2007.
Conveni de 15 de març de 2007 entre la UAB i Zimmer S.A. col·laboració, a través del Departament de
Ciències Morfològiques de la Facultat de Medicina, per impartir un Curs pràctic d'Artroplastia de genoll.
Conveni de 19 de març de 2007 entre la UAB i l’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), per a la
regulació de les obligacions respectives en l'aportació de recursos i gestió per a la publicació dels proceedings
del congrés XXII International Workshop on Stadistical Modelling.

IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Resolucions
Resolució del rector, de 5 de març de 2007, per la qual es nomenen el senyor José Parrón Granados, de
l'àrea de coneixement de Teoria de la Senyal i Comunicacions del Departament de Telecomunicació i Enginyeria
de Sistemes i la senyora Maria Angeles Vázquez Castro, de l'àrea de coneixement de Teoria de la Senyal i
Comunicacions del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, professors titulars d'universitat
(BOE núm. 85, de 9 d’abril de 2007).
Resolució del rector, de 16 de març de 2007, per la qual es nomenen el senyor Jorge Grau Rebollo, de
l'àrea de coneixement d'Antropologia Social del Departament d'Antropologia Social i Cultural i la senyora Josefa
Soto Marata, de l'àrea de coneixement d'Antropologia Social del Departament d'Antropologia Social i Cultural,
professors titulars d'universitat (BOE núm. 85, de 9 d’abril de 2007).
Resolució del rector, de 19 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Joaquin Recaño Valverde, de
l'àrea de coneixement de Geografia Humana del Departament de Geografia, professor titular d'universitat (BOE
núm. 85, de 9 d’abril de 2007).
Resolució del rector, de 19 de març de 2007, per la qual es declara finalitzat el procediment d'una plaça de
Professor Titular d'Universitat de l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
del Departament de Ciències de la Computació, corresponent a la convocatòria de concursos d'accés a cossos
de funcionaris docents (BOE núm. 85, de 9 d’abril de 2007).
Resolució del rector, de 27 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Joan Xavier Comella Carnicé,
de l'àrea de coneixement de Biologia Cel·lular del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia,
Catedràtic d’Universitat (BOE núm. 101, de 27 d’abril de 2007).
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IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria publica de contractació temporal per a cobrir una plaça de Cap de Projectes
d’Activitat Física, amb destinació al Servei d’Activitat Física.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic Mitjà/na d’Estudis, amb destinació a
l’Oficina de Programació i de Qualitat.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia un concurs públic per a cobrir una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a de Manteniment, amb destinació
a la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i de Logística.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia un concurs públic per a cobrir una plaça de Gestor/a de Mobilitat, amb destinació a l’Àrea de
Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Auxiliar ce Serveis, amb destinació a
l’Administració de Centre del Rectorat.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia un concurs públic per a cobrir places de professorat suplent i de reforç, amb destinació al Servei
de Llengües.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Aministratiu/va (nivell 18), amb destinació al
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de l’Administració de Centre de Ciències i
Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’Administratiu/va (nivell 16) que es detallen a
continuació:
Plaça

Destinació

A

Suport departamental de l’Escoles Universitàries de Sabadell

B

Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia un concurs públic per a cobrir una plaça de Tècnic/a Mitja/na, amb destinació al Centre d’Estudis
Olímpics de l’Administració de Ciències de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Mitja/na, amb destinació a l’Oficina
de Programació i de Qualitat.
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia el resultat de la convocatòria interna per a cobrir les dues places de Tècnic de Suport Informàtic
que es detallen a continuació:
Plaça

Destinació

Adjudicació

A

Servei d’Informàtica distribuïda de l’Administració de Centre de Medicina

Senyor Daniel Jiménez Asenjo

B

Servei d’Informàtica distribuïda de l’Administració de Centre de Ciències
Econòmiques i Empresarials, Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia

Senyor Senén Prieto Cerezo
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les dues places d’Administratiu (nivell bàsic)
que es detallen a continuació:
Plaça

Destinació

Adjudicació

A

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Senyora Dolors Cruz Jiménez

B

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Senyor Joan Carles Rodrigo Alharilla

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 d’abril de 2007, per la
qual es declara deserta la convocatòria interna per a cobrir la plaça de Gestor/a de Mobilitat, amb destinació a
l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 d’abril de 2007, per la
qual es declara deserta la convocatòria interna per a cobrir la plaça d’Enginyer/a Tècnic/a de Manteniment, amb
destinació a la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i de Logística.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’abril de 2007, per la
qual s’anuncia el resultat de la convocatòria interna per a cobrir les tres places d’Administratiu/va que es
detallen a continuació:
Plaça

Destinació

Adjudicació

A

Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Senyora Yolanda Roche Gutiérrez

B

Gestió Acadèmica de la Facultat de Veterinària

Senyor Antonio del Pozo Ramos

C

Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Declarar deserta la fase de trasllat i
es continua amb la fase de promoció

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 d’abril de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Maria Dolors Pi Maravé la plaça d’Auxiliar de Serveis, amb destinació a la Biblioteca
Universitària de Sabadell (Escoles Universitàries de Sabadell).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 d’abril de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Mercè Bericat Bonet la plaça d’Administrativa, amb destinació a la Unitat de
Consums, Telefonia i Manteniment de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 d’abril de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Yolanda de Maruri Casanovas la plaça d’Administrativa, amb destinació a l’Àrea
d’Economia i Finances (Comptabilitat Pressupostària).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 d’abril de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Maria Luisa Garcia Pérez la plaça d’Administrativa, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 d’abril de 2007, per la
qual es declara deserta la convocatòria interna per a cobrir la plaça de Tècnic/a Superior, amb destinació a la
Unitat d’Organització de l’Oficina de Planificació i d’Organització.

V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 15 de març de 2007, per la
qual es modifica la naturalesa jurídica i s’actualitzen les dotacions de les ajudes de “Estancias de jóvenes
doctores extranjeros en estancias postdoctorales en España” concedides per Resolució de 13 d’abril de 2005
(BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2007).
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Resolució de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 28 de març de 2007, per la qual s’efectua la convocatòria 3/2007, per a la concessió d’ajudes del Pla
Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (2004-2007), en la part dedicada
al Foment de la Investigació Tècnica, per a la realització de projectes i actuacions d’I+D dins de l’Àrea de les
Tecnologies de la Societat de la Informació, que tendeixen a l’enfortiment del sector industrial (BOE núm. 79,
de 2 d’abril de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 21 de febrer de 2007, per la qual es fa pública
la pèrdua de títol oficial de Diplomada Universitària en Infermeria (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2007).
Resolució de l’Instituto de Salud Carlos III, de 22 de març de 2007, per la qual es convoquen ajudes del
Programa de Promoció de la Investigació Biomèdica i en Ciències de la Salut per a la realització d’estudis
d’investigació sobre avaluació de tecnologies sanitàries i investigació en serveis de salut en el marc del Pla
Nacional I+D+I 2004-2007 (BOE núm.80, de 2 d’abril de 2007).
Resolució de l’Instituto de Salud Carlos III, de 22 de març de 2007, per la qual es convoquen ajudes del
Programa de Promoció de la Investigació Biomèdica i en Ciències de la Salut per a la realització d’estudis
d’investigació sobre avaluació de tecnologies sanitàries i investigació en serveis de salut en el marc del Pla
Nacional I+D+I 2004-2007 (BOE núm.80, de 2 d’abril de 2007).
Llei 2/2007 de la Jefatura del Estado, de 3 d’abril, de transparència de la relacions financeres entre les
Administracions públiques i les empreses públiques , i de transparència financera de determinades empreses
(BOE núm. 81, de 4 d’abril de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 13 de març de 2007, per la
qual s’efectua la convocatòria de 2007, de les ajudes del Pla Nacional d’investigació Científica,
Desenvolupament i Innovació Tecnològica (2004-2007), en la part dedicada al foment de la Investigació
Tècnica per al recolzament a la creació i impuls de rets tecnològiques (BOE núm. 81, de 4 d’abril de 2007).
Resolució de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de 13 de març de 2007, per la qual es
convoquen beques i ajudes per a l’assistència a les activitat acadèmiques durant el curs 2007 (BOE núm. 81, de
4 d’abril de 2007).
Resolució de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de 13 de març de 2007, per la qual es
convoquen beques i ajudes per a l’assistència a les activitat acadèmiques durant el curs 2007 (BOE núm. 81, de
4 d’abril de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 20 de març de 2007, per la
qual es publica la convocatòria, corresponent a 2007, d’ajudes per a la contractació de personal tècnic de
suport, en el marc del Programa Nacional de Potenciació de Recursos Humans del Pla Nacional d’Investigació
Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 86, de 10 d’abril de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 23 de març de 2007, per la
qual es modifiquen les ajudes per a estades de joves doctors estrangers en estades postdoctorals a Espanya,
concedides per Resolució de 26 de maig de 2006 (BOE núm. 86, de 10 d’abril de 2007).
Resolució de l’Instituto de Astrofísica de Canarias, de 22 de març de 2007, per la qual es fa pública la
convocatòria d’ajudes del Programa de beques predoctorals per a la formació de personal investigador, en el
marc del programa de formació d’astrofísics residents (BOE núm. 86, de 10 d’abril de 2007).
Resolució de la Dirección General de Trabajo, de 21 de març de 2007, per la qual es registren i
publiquen les taules salarials corresponents al 2007, del XII Conveni col·lectiu estatal per a centres d’eduació
universitària i investigació (BOE núm. 86, de 10 d’abril de 2007).
Ordre 939 del Ministerio de Educación y Ciéncia, de 12 de març de 2007, per la qual es convoca el VI
Certamen Universitario “Arquímedes”, de introducción A la Investigación Científica (BOE núm. 87, d’11 d’abril
de 2007).
Ordre 940 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 28 de març de 2007, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a activitats d’estudi i
investigació en l’àmbit de la protecció social i es procedeix a la seva convocatòria (BOE núm. 87, d’11 d’abril de
2007).
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Resolució de la Secretaria de Estado de Truismo y Comercio, de 28 de març de 2007, per la qual es
publica la XIV convocatòria de beques Fulbright de Comerç i Turisme als Estats Units d’Amèrica per al curs
acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 87, d’11 d’abril de 2007).
Resolució de la Dirección General del Patrimonio del Estado, de 2 d’abril de 2007, per la qual es
publica l’Acord de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per la qual s’adopten criteris interpretatius
per a l’aplicació de l’article 2.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (BOE núm. 88, de 12
d’abril de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 12 de març de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Diplomat en Educació General Bàsica (BOE núm. 88, de 12 d’abril de 2007).
Llei Orgànica 4/2007 de la Jefatura del Estado, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Lley Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, de Universitat (BOE núm. 89, de 13 d’abril de 2007).
Llei 7/2007 de la Jefatura del Estado, de 12 d’abril, del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (BOE núm. 89,
de 13 d’abril de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 12 de març de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Diplomat en Educació General Bàsica (BOE núm. 89, de 13 d’abril de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 16 de març de 2007, per la
qual es convoquen ajudes per a finançar mides de suport institucional als sindicats del sector (BOE núm. 90, de
14 d’abril de 2007).
Resolució del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, de 2 d’abril de 2007, per la
qual es publica la convocatòria per a l’any 2007, de la concessió d’ajuts per a la realització de projectes
d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica, lligades al Pla Estratègic d’Infraestructures i
Transport, en el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 20042007 (BOE núm. 91, de 16 d’abril de 2007).
Resolució del Instituto de Salud Carlos III, de 22 de març de 2007, per la qual es convoquen ajudes per
a finançar la incorporació de nous grups d’investigació a les Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en
Salud (BOE núm. 93, de 18 d’abril de 2007).
Resolució del Instituto de Salud Carlos III, de 27 de març de 2007, per la qual es convoquen ajudes
destinades a finançar estructures estables d’investigació cooperativa, en l’àrea de biomedicina i ciències de la
salut, mitjançant la participació en Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (BOE núm. 93, de
18 d’abril de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 7 de març de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Llicenciat en Geologia (BOE núm. 93, de 18 d’abril de 2007).
Ordre 1027 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, d’11 d’abril de 2007, per la qual es
convoquen beques de formació de postgrau en desenvolupament rural i mediambient, en cooperativisme agrari
i en agricultura ecològica, per a l’exercici 2007 (BOE núm. 94, de 19 d’abril de 2007).
Resolució del Instituto de Salud Carlos III, de 21 de març de 2007, per la qual es convoquen
expressions d’interès per a la incorporació de nous grups als Centros de Investigación Biomédica en Red ja
constituïts en l’àrea de biomedicina i ciències de la salut, en el marc de la iniciativa Ingenio 2010, programa
Consolider, acciones CIBER (BOE núm. 94, de 19 d’abril de 2007).
Resolució del Instituto de Salud Carlos III, de 27 de març de 2007, per la qual es convoquen ajudes
destinades a finançar estructures estables d’investigació cooperativa, en l’àrea de biomedicina i ciències de la
salut, en el marc de la iniciativa Ingenio 2010, programa Consolider, acciones CIBER (BOE núm. 94, de 19
d’abril de 2007).
Resolució de la Secretaria General de Política Científica y Tecnológica, de 27 de març de 2007, per la
que es publica la relació d’entitats beneficiaries de les ajudes del Programa 13 corresponent a l’any 2005 (BOE
núm. 97, de 23 d’abril de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 21 de març de 2007, per la
qual es convoca a les entitats bancàries per a participar en el programa de préstecs a estudiants per a facilitar
la realització d’estudis universitaris en el curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 99, de 25 d’abril de 2007).
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Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 29 de març de 2007, per la
qual es convoquen, per a l’any 2007, les ajudes del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i
innovació Tecnològica (i+D+i2004-2007) en la part dedicada al Foment de la Investigació Tècnica per al suport
a les accions complementaries de difusió, d’estudi i de cooperació internacional (BOE núm. 99, de 25 d’abril de
2007).
Ordre 1091 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 2 d’abril de 2007, per la qual es convoca la
concessió de la Menció de Qualitat a programes de doctorat de les universitats espanyoles (BOE núm. 99, de 25
d’abril de 2007).
Ordre 1095 del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 28 de març de 2007, per la qual es convoca la
concessió d’ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d’investigació sobre drogodependències
en l’any 2007 (BOE núm. 99, de 25 d’abril de 2007).
Resolució del Ministerio de Medioambiente, Parques Naturales, de 28 de març de 2007, per la qual es
convoca la concessió de subvencions per a la realització de projectes d’investigació en matèries relacionades
amb la Red de Parques Nacionales en el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i
Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 99, de 25 d’abril de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 2 d’abril de 2007, per la
qual s’adjudiquen beques dels programa de Formació de Professorat Universitari en el marc de l’Estatut del
personal investigador en formació (BOE núm. 101, de 27 d’abril de 2007).
Resolució de la Dirección General de Cooperacion y Comunicación Cultural, de 12 d’abril de 2007,
per la qual es convoquen beques del Ministerio de Cultura/Fulbright per a l’ampliació d’estudis artístics i de
gestió cultural als Estats Units d’Amèrica, curs 2008-2009 (BOE núm. 101, de 27 d’abril de 2007).
Resolució de l’Instituto de Astrofísica de Canarias, de 29 de març de 2007, per la qual es convoquen
beques d’estiu dirigides a estudiants universitaris, que estiguin cursant els darrers cursos de la carrera per a la
seva formació en la investigació astrofísica, desenvolupament tecnològic i divulgació de la ciència (BOE núm.
103, de 30 d’abril de 2007).
Resolució de l’Instituto de la Mujer, de 26 de març de 2007, per la qual es convoca la concessió de les
subvencions públiques destinades a fomentar la realització d’activitats i seminaris, en l’àmbit de la universitat,
per a l’any 2007 (BOE núm. 103, de 30 d’abril de 2007).

V.2. Autonòmiques
Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 5 de març de 2007, per la qual es
dóna publicitat a l'atorgament de subvencions (DOGC núm. 4855, de 3 d’abril de 2007).
Resolució del Departament de la Presidència, de 3 d’abril de 2007, per la qual es dóna publicitat a
l'Acord del Consell de Direcció del Premi Ramon Margalef d'Ecologia i Ciències Ambientals de 2 d'abril de 2007,
pel qual s'obre la convocatòria per a la tercera edició del Premi i se n'estableixen les bases (DOGC núm. 4860,
de 12 d’abril de 2007).
Resolució del Departament de la Vicepresidència, de 10 d’abril de 2007, per la qual es convoca concurs
públic per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes de construcció de pau en l'àmbit
de la prevenció i gestió de conflictes violents i/o armats i la rehabilitació i reconciliació postbèl·lica (DOGC núm.
4862, de 16 d’abril de 2007).
Resolució del Departament de la Vicepresidència, de 10 d’abril de 2007, per la qual es convoca concurs
públic per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes de construcció de pau en l'àmbit
de la prevenció i gestió de conflictes violents i/o armats i la rehabilitació i reconciliació postbèl·lica (DOGC núm.
4862, de 16 d’abril de 2007).
Resolució del Departament de la Vicepresidència, d’11 d’abril de 2007, per la qual es convoca concurs
públic per a la concessió de subvencions en matèria d'acció humanitària (DOGC núm. 4862, de 16 d’abril de
2007).
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Resolució del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, de 30 de març de 2007, per la qual s'obre
la convocatòria per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques en empreses o institucions a
l'estranger (DOGC núm. 4862, de 16 d’abril de 2007).
Ordre 87/2007 del Departament de Justícia, de 16 d'abril, de convocatòria pública per a la concessió de
subvencions corresponents a l'exercici 2007 per a l'organització i la realització de cursos, postgraus i màsters,
seminaris, jornades i congressos, i estudis i treballs en matèria de dret privat de Catalunya (DOGC núm. 4866,
de 20 d’abril de 2007).
Ordre 88/2007 del Departament de Justícia, de 16 d'abril, de convocatòria pública per a la concessió de
subvencions corresponents a l'exercici de 2007, per a l'organització i realització de cursos, postgraus i màsters,
seminaris, jornades i congressos, i estudis i treballs relacionats amb l'evolució, l'adaptació i el desenvolupament
de les organitzacions que conformen el tercer sector, la seva influència dins la societat i les perspectives de
futur (DOGC núm. 4866, de 20 d’abril de 2007).
Resolució de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, de 10 d'abril de 2007, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de
l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural, pel qual es convoca concurs públic per a la concessió de fons per al
programa d'activitats professionals en l'àmbit de la creació artística i el pensament contemporanis (DOGC núm.
4866, de 20 d’abril de 2007).
Resolució del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya del Departament de Treball, de 27
de març de 2007, per la qual es convoca el premi anual Tesis doctorals del Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya, i s'aproven les bases que n'han de regir la concessió (DOGC núm. 4866, de 20 d’abril de
2007).
Ordre 98/2007 del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de 4 d'abril, de convocatòria del Premi
Medi Ambient 2007 de la Generalitat de Catalunya en les modalitats de Projectes de recerca, desenvolupament
i innovació, Projectes de protecció i millora del medi ambient, i Actuacions de gestió de residus (DOGC núm.
4870, de 26 d’abril de 2007).
Resolució del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 20 d'abril de 2007,
de nomenament del senyor Rafael Grasa i Hernández com a coordinador especial per a la posada en
funcionament de l'Institut Català Internacional per la Pau (DOGC núm. 4869, de 25 d’abril de 2007).
Decret 102/2007 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 24 d'abril, de cessament
del senyor Josep Antoni Ferré Vidal com a director general d'Universitats (DOGC núm. 4870, de 26 d’abril de
2007).
Ordre 103/2007 del Departament d’Innovació, d'11 d'abril de 2007, d'aprovació de les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la realització de projectes empresarials
en recerca i desenvolupament i per la qual s'obre la primera convocatòria per a l'any 2007 (DOGC núm. 4871,
de 27 d’abril de 2007).
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