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COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS
_____________________________________________________________________
Acord 1/2005, de 19 de maig, pel qual s'informa favorablement de la creació i adscripció dels títols propis d'adaptació a
l'EEES següents:
· Graduat en Ciències (Física), adscrit a la Facultat de Ciències
· Graduat en Ciències (Matemàtiques) adscrit a la Facultat de Ciències
· Graduat en Ciències de la Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques), adscrit a la Facultat de Ciències de la
Comunicació
· Graduat en Ciències de l'Educació (Pedagogia), adscrit a la Facultat de Ciències de l'Educació
· Graduat en Ciències Socials (Ciències Polítiques i de l'Administració), adscrit a la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia
· Graduat en Ciències Socials (Sociologia), adscrit a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
· Graduat en Tecnologies (Informàtica), adscrit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
· Graduat en Ciències Socials (Geografia), adscrit a la Facultat de Filosofia i Lletres
· Graduat en Ciències Humanes (Humanitats), adscrit a la Facultat de Filosofia i Lletres
· Graduat en Ciències Humanes (Traducció i Interpretació) , adscrit a la Facultat de Traducció i d'Interpretació
i elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 2/2005, de 19 de maig, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, els plans d'estudis dels títols
propis d'adaptació a l'EEES següents:
· Graduat en Ciències (Física)
· Graduat en Ciències (Matemàtiques)
· Graduat en Ciències de la Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques)
· Graduat en Ciències de l'Educació (Pedagogia)
· Graduat en Ciències Socials (Ciències Polítiques i de l'Administració)
· Graduat en Ciències Socials (Sociologia)
· Graduat en Tecnologies (Informàtica)
· Graduat en Ciències Socials (Geografia)
· Graduat en Ciències Humanes (Humanitats)
· Graduat en Ciències Humanes (Traducció i Interpretació)
i s'informa al Consell Social.
Acord 3/2005, de 19 de maig, pel qual s'aprova el document sobre reconeixement de la docència impartida amb
metodologia ECTS.
Acord 4/2005, de 19 de maig, pel qual s'aprova l'oferta d'assignatures optatives dels estudis d'Enginyeria de
Telecomunicació.
Acord 5/2005, de 19 de maig, pel qual es modifica, per delegació del Consell de Govern, les incompatibilitats dels estudis
d'Enginyeria Informàtica, i s'informa al Consell Social.
Acord 6/2005, de 19 de maig, pel qual es modifica l'oferta d'assignatures optatives dels estudis de la Llicenciatura de
Física.

Acord 7/2005, de 19 de maig, pel qual s'aprova les tipologies de pràctiques següents: pràctiques clíniques i pràctiques de
granges, pràctiques de planta/sala, i pràctiques de la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments.
Acord 8/2005, de 19 de maig, pel qual es modifica la distribució de tipologia de pràctiques de les assignatures dels
estudis de la Llicenciatura de Veterinària i de la Llicenciatura de Ciències i Tecnologia dels Aliments amb efectes a partir
del curs 2004-2005.
Acord 9/2005, de 19 de maig, pel qual es modifica la distribució de tipologia de pràctiques de les assignatures dels
estudis de la Llicenciatura de Biologia amb efectes a partir del curs 2004-2005.
Acord 10/2005, de 19 de maig, pel qual s'aprova el procediment per al reconeixement de la docència en terceres
llengües en els programes de doctorat.
Acord 11/2005, de 19 de maig, pel qual s'informa favorablement de la supressió dels estudis d'Enginyeria Tècnica
Industrial, especialitat en Química Industrial, de l'Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient, i elevar la proposta al
Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 12/2005, de 19 de maig, pel qual s'informa favorablement de la desadscripció de l'Escola Universitària Politècnica
del Medi Ambient, i elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 13/2005, de 19 de maig, pel qual s'amplia l'oferta d'assignatures d'universitat per al curs acadèmic 2005-2006.
Acord 14/2005, de 19 de maig, pel qual s'aproven els criteris per a la distribució d'ajuts per a les assignatures
d'universitat per al curs 2005-2006.
Acord 15/2005, de 19 de maig, pel qual s'aprova l'oferta de places i els criteris d'adjudicació per als estudis de la
Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments per al curs acadèmic 2005-2006, i s'eleva al Consell de Govern per a
la seva aprovació, si escau.
Acord 16/2005, de 19 de maig, pel qual s'aprova l'oferta d'activitats susceptibles de reconeixement com a crèdits de lliure
elecció adreçades a tots els alumnes de la UAB per al curs acadèmic 2005-2006.

COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC
_____________________________________________________________________
Acord 1/2005, de 5 de maig, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la proposta de composició dels
tribunals i els perfils de les places corresponents a les convocatòries d'accés a cossos de funcionaris docents
universitaris.
Acord 2/2005, de 5 de maig, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la proposta de places d'habilitació a
enviar al Consejo de Coordinación Universitaria.
Acord 3/2005, de 5 de maig, pel qual s'aprova la dotació de quatre places de professor agregat per cobrir la docència en
la titulació d'enginyeria Tècnica Química, especialitat de Química Industrial.
Acord 4/2004, de 5 de maig, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, el nomenament com a professor
emèrit del doctor Raúl Gabás Pallás.
Acord 5/2005, de 25 de maig, pel qual s'aprova la concessió de permís d'any sabàtic corresponent al curs 2005-2006.
Acord 6/2005, de 25 de maig, pel qual s'informa favorablement la proposta de model de dedicació variable dels
departaments d'Economia de l'Empresa i de Filologia Anglesa i de Germanística.

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ
_____________________________________________________________________
Acord 1/2005, de 27 de maig, pel qual s'aprova la proposta de resolució del primer termini de la convocatòria d'ajuts pont
a grups de recerca 2005.
Acord 2/2005, de 27 de maig, pel qual s'aprova la proposta de resolució del primer termini de la convocatòria d'ajuts per
a grups emergents 2005.
Acord 3/2005, de 27 de maig, pel qual s'aprova la proposta de resolució del primer termini de la convocatòria d'ajuts per
a la preparació de noves línies de recerca 2005.
Acord 4/2005, de 27 de maig, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria de Tècnics de Suport a la
Recerca.
Acord 5/2005, de 27 de maig, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria d'ajuts per a la millora de al
seguretat en els laboratoris de recerca per a l'any 2005.
Acord 6/2005, de 27 de maig, pel qual s'aproven els criteris de priorització de la convocatòria PEIR 2005.

Acord 7/2005, de 27 de maig, pel qual s'aproven les bases de la convocatòria de beques predoctorals dels
departaments.

COMISSIÓ DE RECLAMACIONS
_____________________________________________________________________
Acord 3/2005 de 13 de maig, pel qual es desestima el recurs presentat contra l'acord de la comissió del concurs per a la
provisió d'una plaça de professorat agregat de amb destinació al Departament de Filologia Catalana de la Universitat
Autònoma de Barcelona (referència AL/04/25), de 16 de desembre de 2004, en virtut del qual es proposa el candidat a
cobrir la plaça convocada, i, en conseqüència, confirmar íntegrament l'acord impugnat.

CONSELL ACADÈMIC DE L'ESCOLA DE POSTGRAU
_____________________________________________________________________
Acord 5/2005, de 19 de maig, pel qual s'acorda:
1. Aprovar la Diplomatura de Postgrau Fisioteràpia en traumatologia i cirurgia ortopèdica, de 21 crèdits, proposta
presentada per l'Escola Universitària de Ciències de la Salut (Fundació Universitària del Bages).
2. Aprovar la Diplomatura de Postgrau Neurorehabilitació en adults: diferents abordatges terapèutics, de 22,2 crèdits,
proposta presentada per l'Escola Universitària de Ciències de la Salut (Fundació Universitària del Bages).
3. Aprovar la Diplomatura de Postgrau Avaluació docent i de la competència en ciències de la salut, de 20 crèdits,
proposta presentada per la Fundació Doctor Robert.
4. Aprovar el Màster Endoscòpia ginecològica, de 42 crèdits, proposta presentada pel Departament de Pediatria,
d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva.
5. Aprovar el Màster Integració Europea, de 32 crèdits, proposta presentada per l'Institut d'Estudis Europeus en
col·laboració amb l'ITAM (Mèxic), condicionat a que la revisió econòmica de la proposta sigui favorable.
6. Aprovar el Curs d'especialització El Català com a llengua estrangera: eines i estratègies, de 3 crèdits, proposta
presentada pel Departament de Filologia Catalana en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull.
7. Aprovar la Diplomatura de Postgrau Passatges, experimentació a partir de disciplines artístiques comparades, de 32
crèdits, proposta presentada pel Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal en col·laboració
amb l'Escola de Disseny i Art (EINA).
8. Aprovar la Diplomatura de Postgrau Assessorament lingüístic en els mitjans de comunicació audiovisuals, de 30 crèdits,
proposta presentada pel Departament de Filologia Catalana i la Facultat de Ciències de la Comunicació.
9. Aprovar el Curs d'Especialització El simple arte de matar, de 3 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Filologia Espanyola.
10. Aprovar el Curs d'Especialització Licencia para escribir, de 3 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Filologia Espanyola.
11. Aprovar el Curs d'Especialització Quan les paraules es transformen en imatges (literatura i cinema), de 3 crèdits,
proposta presentada pel Departament de Filologia Espanyola.
12. Aprovar el Màster Ciències forenses, de 33 crèdits, proposta presentada pel Departament de Biologia Animal, de
Biologia Vegetal i d'Ecologia en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l'Institut de Medicina Legal de Catalunya
(IMLC), condicionat a que la revisió econòmica de proposta sigui favorable.
13. Aprovar la Diplomatura de Postgrau Ciències forenses, de 18 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l'Institut de Medicina
Legal de Catalunya (IMLC), condicionat a que la revisió econòmica de proposta sigui favorable.
14. Aprovar el Curs d'especialització Cultiu de cèl·lules nervioses, de 2 crèdits, proposta presentada per l'Institut de
Neurociències.
15. Aprovar el Curs d'especialització Traçadors neuronals, de 2 crèdits, proposta presentada per l'Institut de
Neurociències.
16. Aprovar el Curs d'especialització Detecció immunocitoquímica, de 2 crèdits, proposta presentada per l'Institut de
Neurociències.
17. Aprovar el Curs d'especialització Tècniques de microscòpia electrònica de transmissió, de 2 crèdits, proposta
presentada per l'Institut de Neurociències.
18. Aprovar el Màster Fisiologia i medicina de muntanya, de 33,2 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia en col·laboració amb l'Institut d'Estudis de Medicina de Muntanya,
condicionat a que la revisió econòmica i l'informe del ponent de la proposta siguin favorables.
19. Aprovar el Curs d'especialització Introducció a la teràpia assistida amb animals, de 3 crèdits, proposta presentada pel

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació.
20. Aprovar el Curs d'especialització Ingredients tecnològics alimentaris, de 3 crèdits, proposta presentada pel
Departament de Ciència Animal i dels Aliments i CER Planta Tecnologia dels Aliments.
21. Aprovar el Màster Edició de fotografia en els models contemporanis de premsa i internet, de 34 crèdits, proposta
presentada pel Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat.
22. Aprovar la Diplomatura de Postgrau Comptabilitat i finances empresarials, de 18 crèdits, proposta presentada per
l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell en col·laboració amb Faura Casas Auditors i amb Centre
Metal·lúrgic.
23. Aprovar el Màster Llibres i literatura infantil i juvenil, de 32 crèdits, proposta presentada pel Departament de Didàctica
de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials en col·laboració amb el Banco del Libro de Venezuela.
24. Aprovar la Diplomatura de Postgrau Llibres i literatura infantil i juvenil, de 20 crèdits, proposta presentada pel
Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials en col·laboració amb el Banco del Libro de
Venezuela.
25. Aprovar el Curs d'especialització Avaluació de programes i projectes d'innovació i noves tecnologies, de 8 crèdits,
proposta presentada pel Departament de Pedagogia Aplicada en col·laboració amb la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León (Mèxic).
26. Renovar la Diplomatura de Postgrau Infermeria oncològica, de 22 crèdits, proposta presentada per l'Escola
Universitària d'Infermeria de Sant Pau.
27. Renovar la Diplomatura de Postgrau Infermeria psiquiàtrica i salut mental, de 20 crèdits, proposta presentada per
l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau.
28. Renovar la Diplomatura de Postgrau Atenció d'infermeria al malalt cardiològic, de 22 crèdits, proposta presentada per
l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau.
29. Renovar la Diplomatura de Postgrau Infermeria gerontològica i geriàtrica, de 18 crèdits, proposta presentada per
l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau.
30. Renovar la Diplomatura de Postgrau Infermeria intensiva, de 50 crèdits, proposta presentada per l'Escola Universitària
d'Infermeria de Sant Pau.
31. Renovar la Diplomatura de Postgrau Infermeria quirúrgica, de 50 crèdits, proposta presentada per l'Escola
Universitària d'Infermeria de Sant Pau.
32. Renovar la Diplomatura de Postgrau Metodologia i tècniques d'investigació en ciències de la salut, de 19 crèdits,
proposta presentada per l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau.
33. Renovar el Màster Dansa moviment teràpia, de 80 crèdits, proposta presentada Departament de Psicologia Clínica i
de la Salut en col·laboració amb el Centre de les Arts-Cultura en Viu i l'Institut del Teatre, condicionat a que la revisió
econòmica de la proposta sigui favorable.
34. Renovar la Diplomatura de Postgrau Anestèsia i reanimació, de 18 crèdits, proposta presentada per l'Escola
Universitària de Ciències de la Salut de Manresa.
35. Renovar la Diplomatura de Postgrau Formació bàsica en antropologia social, de 64,5 crèdits, proposta presentada pel
Departament d'Antropologia Social i Cultural, condicionat a que la revisió econòmica de la proposta sigui favorable.
36. Renovar el Màster Edició, de 42 crèdits, proposta presentada pel Departament de Comunicació Audiovisual i de
Publicitat en col·laboració amb el Servei de Publicacions de la UAB, la Asociación de Editores de Universidades
Españolas i la Universitat de València
37. Renovar la Diplomatura de Postgrau Psicologia de la creativitat, de 20 crèdits, proposta presentada pel Departament
de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació.
38. Renovar la Diplomatura de Postgrau Comunicació creativa, de 20 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació.
39. Renovar el Màster Psicocreativitat, de 45 crèdits, proposta presentada pel Departament de Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l'Educació.
40. Renovar el Curs d'especialització La intervenció comunitària en les noves condicions socials, de 2 crèdits, proposta
presentada pel Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT).
41. Renovar la Diplomatura de Postgrau Administració i direcció de comerços, de 24 crèdits, proposta presentada per
l'Escola de Postgrau i l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell en col·laboració amb l'Ajuntament de
Sabadell, la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, el COPCA i el Banc de Sabadell.
42. Renovar el Màster Administració i direcció de comerços i distribució, de 36 crèdits, proposta presentada per l'Escola
de Postgrau i l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell, la
Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, el COPCA i el Banc de Sabadell.

43. Renovar el Màster Rehabilitació psicosocial en salut mental, de 38 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Psicologia Social en col·laboració amb el Fòrum Salut Mental.
44. Renovar el Màster Traducció audiovisual, de 32 crèdits, proposta presentada pel Departament de Traducció
d'Interpretació.
45. Renovar la Diplomatura de Postgrau Traducció audiovisual, de 21 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Traducció d'Interpretació.
46. Renovar la Diplomatura de Postgrau Música de cambra, de 27,5 crèdits, proposta presentada pel Departament d'Art
en col·laboració amb el Conservatori Professional de Música de Badalona.
47. Renovar la Diplomatura de Postgrau Composició musical, de 27,5 crèdits, proposta presentada pel Departament d'Art
en col·laboració amb el Conservatori Professional de Música de Badalona.
48. Renovar la Diplomatura de Postgrau Correcció i qualitat lingüística, de 30 crèdits, proposta presentada pel
Departament de Filologia Catalana.
49. Renovar la Diplomatura de Postgrau Traducció literària, de 18 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Traducció i d'Interpretació.
50. Renovar el Curs d'especialització Donant a cor aturat, de 2 crèdits, proposta presentada per la Fundació Doctor
Robert.
51. Renovar el II Curs d'actualització en els aspectes neuropsicològics de la patologia cerebrovascular, de 2 crèdits,
proposta presentada per la Fundació Doctor Robert.
52. Renovar el Curs d'especialització Procés perioperatori: introducció a la cirurgia, d'1 crèdit, proposta presentada pel
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social en col·laboració amb la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica.
53. Renovar la Diplomatura de Postgrau Emergències extrahospitalàries, de 21 crèdits, proposta presentada per l'Escola
Universitària de Ciències de la Salut de Manresa.
54. Renovar la Diplomatura de Postgrau Atenció domiciliària, de 21 crèdits, proposta presentada per l'Escola Universitària
de Ciències de la Salut de Manresa.
55. Renovar el Curs d'especialització Fundamentals of clinicial research for diabetes nurses specialists, de 5,32 crèdits,
proposta presentada per l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en col·laboració amb la Fundació
Diabem.
56. Renovar la Diplomatura de Postgrau Optometria clínica, de 36 crèdits, proposta presentada per l'Escola de Postgrau
en col·laboració amb l'Institut de Microcirurgia Ocular.
57. Renovar la Diplomatura de Postgrau Infermeria quirúrgica en oftalmologia, de 36 crèdits, proposta presentada per
l'Escola de Postgrau en col·laboració amb l'Institut de Microcirurgia Ocular.
58. Renovar la Diplomatura de Postgrau Fotografia ocular, de 36 crèdits, proposta presentada per l'Escola de Postgrau en
col·laboració amb l'Institut de Microcirurgia Ocular.
59. Renovar el Màster Segment anterior, de 80 crèdits, proposta presentada per l'Escola de Postgrau en col·laboració amb
l'Institut de Microcirurgia Ocular.
60. Renovar el Màster Cirurgia plàstica oftàlmica i orbitària, de 80 crèdits, proposta presentada per l'Escola de Postgrau
en col·laboració amb l'Institut de Microcirurgia Ocular.
61. Renovar el Màster Còrnia i cirurgia refractiva, de 80 crèdits, proposta presentada per l'Escola de Postgrau en
col·laboració amb l'Institut de Microcirurgia Ocular.
62. Renovar el Màster Glaucoma, de 80 crèdits, proposta presentada per l'Escola de Postgrau en col·laboració amb
l'Institut de Microcirurgia Ocular.
63. Renovar el Curs d'especialització Fotografia digital, de 5 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Comunicació Audiovisual i de Publicitat.
64. Renovar la Diplomatura de Postgrau Implementació de la tecnologia digital en la pràctica de la fotografia, de 18
crèdits, proposta presentada pel Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat.
65. Renovar la Diplomatura de Postgrau Gestió i tractament d'imatge digital, de 18 crèdits, proposta presentada pel
Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat.
66. Renovar el Màster Imatge digital -especialitat fotografia-, de 45 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Comunicació Audiovisual i de Publicitat.
67. Renovar la Diplomatura de Postgrau Fotoperiodisme, de 25 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Comunicació Audiovisual i de Publicitat.
68. Renovar el Màster Tècniques d'investigació social aplicada, de 40 crèdits, proposta presentada pel Departament de
Sociologia en col·laboració amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya.

69. Renovar el Curs d'especialització en Dret espanyol per a titulats a l'estranger, de 41 crèdits, proposta presentada pel
Departament de Dret Privat, pel Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques i pel Departament de Ciència
Política i Dret Públic.
70. Renovar el Màster Psicologia social, de 38 crèdits, proposta presentada pel Departament de Psicologia Social en
col·laboració amb la Universidad Arcis (Xile).

RESOLUCIONS DE LA GERÈNCIA
_____________________________________________________________________
Delegació del gerent de 15 de maig de 2005, per la qual es delega les funcions gerencials la senyora Enriqueta Vidal
del 16 al 29 de maig de 2005.

NOMENAMENTS INSTITUCIONALS
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, de 13 de maig de 2005, per la qual es nomena Joan Francesc Piniella Febrer director científic del
Servei de Difracció Raig X.

NOMENAMENTS DE FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, d'11 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Francesc Foguet Boreu coordinador
d'estudis de la llicenciatura de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 20 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Rafael Arenas García vicedegà de Tercer
Cicle i de Relacions Institucionals de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 20 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora Carolina Gala Durán vicedegana
d'Infrastructura i d'Economia de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 20 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor José Antonio Fernández Amor vicedegà
de Biblioteca i de Noves Tecnologies de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Josep Cid Moliné coordinador d'estudis
de la Llicenciatura de segon cicle de Criminologia de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Jesús Espuny Tomàs coordinadora
d'estudis de la Llicenciatura de Ciències del Treball de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Jesús Espuny Tomàs vicedegana i
coordinadora d'estudis de la Diplomatura de Relacions Laborals de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Josep Maria de Dios Marcer vicedegà i
coordinador d'estudis de la Llicenciatura de Dret de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora Cristina Riba Trepat secretària de la
Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora Encarnación Bodelón González
coordinadora de Mobilitat de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Carles Górriz López sotscoordinador
d'estudis de la Llicenciatura ADE+DRET de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora Gemma Puigvert Planagumà
coordinadora d'estudis de la Llicenciatura d'Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 31 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Pere Casan Clará coordinador de la
unitat docent de Sant Pau.
Resolució del rector, de 31 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora Josefa Sabriá Pau coordinadora de la
unitat docent de Ciències Bàsiques.

NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, de 5 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora Rosa Maria Rabanal Prados secretària
del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució del rector, de 5 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor David Prandi Chevalier vocal del
Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució del rector, de 5 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Emili Gasch Grau coordinador de

Biblioteca del Departament d'Economia Aplicada.
Resolució del rector, d'11 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Manuela Hernández Herrero
coordinadora de la Unitat Departamental de Ciència dels Aliments del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, d'11 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora María José Milán Sendra coordinadora de
la Unitat Departamental de Ciència Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Josep Nebot Cegarra coordinador de la
unitat d'Anatomia i d'Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Manuel López López vicedirector de
Professorat i Docència del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Pere-Oriol Costa Badia vicedirector de
recerca i coordinador de tercer cicle del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Rosario Lacalle Zalduendo
vicedirectora d'Activitats Culturals, Relacions Institucionals i Internacionals del Departament de Periodisme i de Ciències
de la Comunicació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Antonio Miguel Solana Solana
coordinador del Departament de Geografia.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Enric Mendizàbal Riera coordinador de
tercer cicle del Departament de Geografia.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Luis Aurelio Rodríguez Santiago
coordinador de la unitat de Química Física del Departament de Química.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Antoni F. Tulla Pujol director del
Departament de Geografia.

CONVENIS MARCS DE COL·LABORACIÓ
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de maig)

_____________________________________________________________________
Conveni d'1 de gener de 2005 entre la UAB i la Fundació els Tres Turons, per a l'establiment dels acords necessaris per
desenvolupar mecanismes de col·laboració per a la inserció socio-laboral.
Conveni de 26 d'abril de 2005 entre la UAB i la Universidad de Puerto Rico, per col·laborar amb l'Escola de Comunicació
de la Universidad de Puerto Rico en els aspectes docents i investigadors relacionats amb el camp científic.
Conveni de 2 de maig de 2005 entre la UAB i la Hankuk University of Foreing Studies (HUFS), Korea, per establir el
marc de col·laboració en matèria d'ensenyament i recerca en el camp de l'educació.
Conveni de 6 de maig de 2005 entre la UAB i la Universidad de Zulia, Maracaibo, Veneçuela. Renovació del conveni
marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural signat en data 14 de desembre de 2001.
Conveni de 10 de maig de 2005 entre la UAB i la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Japò, per establir el
marc de col·laboració en els aspectes docents, professionals i d'investigació.
Conveni de 26 de maig de 2005 entre la UAB i la Universidad Católica de Temuco, Xile, per col·laborar en els aspectes
acadèmics, professionals, d'investigació i d'extensió universitària en matèria educativa.
Conveni de 26 de maig de 2005 entre la UAB i l'Instituto Superior de Ciencias y Tecnología de Moçambique (ISCTEM),
per establir el marc de col·laboració en els aspectes docents i investigadors relacionats amb el camp científic.
Conveni de 27 de maig de 2005 entre la UAB i Telefónica de España S.A., per col·laborar en els aspectes tecnològics,
de recerca, professionals i tots aquells que ambdues institucions acordin.

CONVENIS EN MATÈRIA ESPECÍFICA
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de maig)

_____________________________________________________________________
Conveni de 7 d'octubre de 2004 entre la UAB i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) de la
Generalitat de Catalunya. Segona prórroga del conveni per a l'organització del màster i la diplomatura de postgrau en
Criminologia i Execució Penal signat en data 1 de setembre de 2003.
Conveni d'1 de novembre de 2004 entre la UAB i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI), per impulsar les activitats de promoció i difusió de l'oferta d'estudis del sistema universitari de Catalunya i el
Programa de promoció dels estudis de les universitats de Catalunya.
Conveni de 2 de novembre de 2004 entre la UAB i la Universidad de Zaragoza (UZ), per a l'intercanvi d'estudiants entre

el Programa de Doctorat en Economia Aplicada de la UAB i el Programa de Doctorat en Economia de la UZ.
Addenda d'1 de gener de 2005 entre la UAB i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI), al conveni signat en data 1 de novembre de 2004 per impulsar les activitats de promoció i difusió de l'oferta
d'estudis del sistema universitatri de Catalunya i el Programa de promoció dels estudis de les universitats de Catalunya.
Conveni de 18 de gener de 2005 entre la UAB i ELOGIA, per a la creació, per part d'ELOGIA, de la pàgina web de la
Diplomatura de Postgrau d'Estratègia i Creativitat Interactiva organitzada per la Facultat de Ciències de la Comunicació de
la UAB.
Conveni de 18 de gener de 2005 entre la UAB i l'Institut Català de la Salut (ICS), a través de la Unitat de Medicina
Tropical i Salut Internacional Drassanes, per a la realització del Màster en Salut Internacional i Medicina Tropical.
Conveni de 19 de gener de 2005 entre la UAB i l'Accademia di Communicazione di Milano, Itàlia, per col·laborar en la
realització del "Master in International Marketing and On/Off Line" a través del módul denominat Curs "Gestió de la
Comunicació Empresarial i Internet".
Conveni d'1 de febrer de 2005 entre la UAB i Centre Metal·lúrgic, per a l'organització conjunta del curs d'especialització
La reforma comptable a Espanya: les normes internacionals de comptabillitat (NIC/NIIF) versus PGC 1990, curs acadèmic
2005-06.
Conveni de 7 de febrer de 2005 entre la UAB i: Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPPNN), Universidad
Autónoma de Madrid, Universitat de Girona (UdG), Universitat de les Illes Balears (UIB), Universidad de La Laguna,
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia i Universidad de Granada, per a
l'establiment de les condicions de la col·laboració entre l'OAPPNN i les universitats vinculades al Programa de Doctorat
Interuniversitari d'Educació Ambiental (conveni signat en data 1 de febrer de 2000), en les actuacions concretes que
facilitin el desenvolupament del mateix.
Conveni de 30 de març de 2005 entre la UAB, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), per a l'adquisició per part de la UAB de llicències d'ús dels cursos de l'Escola Virtual d'Idiomes per a
Universitaris (EVIU).
Conveni de 31 de març de 2005 entre la UAB i Badalona Gestió Assistencial S.L., per a què grups d'alumnes del primer
curs de Medicina en l'assignatura d'Introducció a la Medicina puguin efectuar el Practicum del mòdul d'Introducció al
sistema sanitari i a l'atenció de salut als centres d'atenció primària de la ciutat.
Conveni de 4 d'abril de 2005 entre la UAB i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la promoció i difusió dels certificats
de domini d'idiomes estrangers a través del Servei d'Idiomes Moderns (SIM) de la UAB.
Conveni d'11 d'abril de 2005 entre la UAB i el Ministerio de Cultura, per a la realització d'actes culturals en la
commemoració del IV Centenari de la publicació de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Conveni de 14 d'abril de 2005 entre la UAB, la Universidad Internacional de Andalucia, la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad de Granada i la Universidad de Barcelona per a la realització conjunta del Programa de Doctorat La
práctica musical. Fundamentos musicológicos y didácticos.
Annex de 2 de maig de 2005 entre la UAB, la Universitat de les Illes Balears i la Universidad Pública de Navarra, per a la
concordància de la regulació del règim econòmic del Doctorat Interuniversitari en Economia, Organització i Gestió
(Business Econòmics) subscrit en data 6 d'abril de 2005.
Conveni de 3 de maig de 2005 entre la UAB i el Museu de la Ciència i de la Tecnologia de Catalunya, per a la realització
de pràctiques formatives pels alumnes que hagin superat el 50% dels crèdits per a la obtenció de la titulació de
llicenciatures i enginyeries.
Conveni de 3 de maig de 2005 entre la UAB i: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), per a la realització d'actes d'homenatge
a la figura de l'històric pensador, filòsof, escriptor i traductor Manuel Sacristán Luzón, amb motiu del vintè aniversari de la
seva mort.
Conveni d'11 de maig de 2005 entre la UAB, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la realització de la segona convocatòria del pla pilot
d'adaptació de les titulacions de les universitats catalanes a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
Conveni d'11 de maig de 2005 entre la UAB, l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i Fundació Pro-Penedès, per a
l'organització conjunta de la diplomatura de postgrau Viticultura, enologia, economia i màrqueting de vins i caves.
Conveni de 17 de maig de 2005 entre la UAB i el Consorci Sanitari de Terrassa, per a què grups d'alumnes del primer
curs de Medicina en l'assignatura d'Introducció a la Medicina puguin efectuar el Practicum del mòdul d'Introducció al
sistema sanitari i a l'atenció de salut als centres d'atenció primària de la ciutat.
Conveni de 17 de maig de 2005 entre la UAB i la Fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), per al
desenvolupament d'estudis, intercanvis, seminaris i desenvolupament d'accions i mesures complementàries.
Conveni de 25 de maig de 2005 entre la UAB i el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Guadalajara, Mèxic, per a la realització del 1r Seminari Internacional: La planificación curricular y docente en base a
competencias profesionales en las licenciaturas de ciencias de la salud.

Conveni de 26 de maig de 2005 entre la UAB i la Universidad Católica de Temuco, Xile, per a l'establiment d'un
programa d'intercanvi d'alumnes, professors i investigadors entre ambdues universitats.
Conveni de 30 de maig de 2005 entre la UAB i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), per a la realització
d'actuacions dirigides a la promoció de la cultura emprenedora.

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
_____________________________________________________________________
Resolucions
Resolució del rector de 14 d'abril de 2005, per la qual es nomena el senyor Enrique Cáceres Palou professor titular
d'universitat, àrea de coneixement de Cirurgia, especialitat de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, adscrita al
Departament de Cirurgia, vinculada amb la plaça de facultatiu especialista de la institució sanitària de l'Institut Municipal
d'Assistència Sanitària i l'Institut Municipal de Salut Pública, amb destinació a l'Hospital del Mar. (BOE núm. 110, de 9 de
maig de 2005).
Resolució del rector de 2 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Guillermo Serés Guillén catedràtic
d'universitat, àrea de coneixement de Literatura Espanyola, adscrita al Departament de Filologia Espanyola. (BOE núm.
127, de 28 de maig de 2005).

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS
_____________________________________________________________________
Convocatòries
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 4 de maig de 2005, per la qual es convoquen
tres places d'auxiliar de serveis, suport logístic i punt d'informació, amb destinació a la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia, la Facultat de Ciències de l'Educació i a l'Administració de Lletres i de Psicologia.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 4 de maig de 2005, per la qual es convoquen
dues places de tècnics/es superior per a creació d'empreses, amb destinació a la Vicegerència de Recerca.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 9 de maig de 2005, per la qual es convoca la
placa de cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, amb detinació a la Vicegerència d'Organització i de
Recursos Humans.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 17 de maig de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça de de director/a de seguretat adjunt/a, amb destinació al Serveis de Seguretat i
Vigilància.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 19 de maig de 2005, per la qual es convoca
concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana, amb destinació al Servei de Ressonància Magnètica i Nuclear.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 19 de maig de 2005, per la qual es convoca
concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de projectes de Recerca, amb destinació a l'Àrea d'Investigació i
Desenvolupament.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 19 de maig de 2005, per la qual es convoca
concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a de projectes i plataformes per a la docència, amb destinació a l'Oficina
Autònoma Interactiva Docent.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 19 de maig de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir 43 reforços temporals d'oficials de primera, més una llista addicional, amb destinació a
diferents Gestios Acadèmiques.

Resolucions
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 2 de maig de 2005, per la qual es fa pública la
relació de persones que formen part de la llista, per ordre de prelació, per a cobrir substitucions d'oficial de primera de
laboratori.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 9 de maig de 2005, per la qual es declara
desert el concurs intern per a cobrir la plaça de director/a de seguretat adjunt/a, amb destinació al Serveis de Seguretat i
Vigilància.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 13 de maig de 2005, per la qual s'atorga el
senyor Xavier Ariño Vilà, la plaça de coordinador Cultural i de serveis als estudiants, amb destinació al Gabinet del
Rectorat.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 23 de maig de 2005, per la qual es fa pública

la relació de persones que formen part de la llista, per ordre de prelació, per a cobrir reforços temporals i possibles
substitucions de xòfer, amb destinació al Parc Mòbil.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 26 de maig de 2005, per la qual s'atorga la
senyora Cristina Sosa Mas, la plaça de laborant, amb destinació al Departament de Genètica i de Microbiologia.

DISPOSICIONS ESTATALS
_____________________________________________________________________
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 7 de abril de 2005, per la qual es publica
l'acord del Consejo de Ministros de 18 de febrer de 2005, pel qual s'homologa el títol de Llicenciat en Criminologia, de
només segon cile, de la Facultat de Cret, de la Universitat Autònoma de Barcelona. (BOE núm. 107, de 5 de maig 2005).
Reial Decret 450/2005, de 22 de abril, sobre especialitats d'Infermeria. (BOE núm. 108, de 6 de maig 2005).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 d'abril de 2005, per la qual es determinen les titulacions i els
estudis de primer cicle i els complements de formació per a l'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol
oficial de Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments. (BOE núm. 111, de 10 de maig 2005).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 d'abril de 2005, per la qual s'amplia l'Ordre de 22 de desembre de
1992, per la que s'estableixen les titulacions i els estudis previs de primer cicle així com els complements de formació amb
els que es pot accedir als ensenyaments de segon cicle conduents a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en Bioquímica.
(BOE núm. 111, de 10 de maig 2005).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 d'abril de 2005, per la qual es determinen les titulacions i els
estudis de primer cicle i els complements de formació per a l'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol
oficial de Llicenciat en Biotecnologia. (BOE núm. 111, de 10 de maig 2005).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 d'abril de 2005, per la qual s'amplia l'Ordre de 10 de desembre de
1992, per la que s'estableixen les titulacions i els estudis previs de primer cicle així com els complements de formació amb
els que es pot accedir als ensenyaments de segon cicle conduents a l'obtenció del títol oficial d'Enginyer Químic. (BOE
núm. 111, de 10 de maig 2005).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 9 de maig de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores
per a la concessió d'ajuts del Plan Nacional de I+D+I (2004-2007), per a projectes I+D realitzats en parcs científics i
tecnològics. (BOE núm. 118, de 18 de maig 2005).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 d'abril de 2005, per la qual s'estableixen les bases dels premis
nacionals d'Investigació per al període 2005-2007, en el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnològica 2004-2007. (BOE núm. 118, de 18 de maig 2005).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 28 de abril de 2005, per la qual es
concedeixen ajuts per a despeses associades al desenvolupament dels programes de doctorat que han obtingut la menció
de qualitat durant el curs 2004-2005. (BOE núm. 120, de 20 de maig 2005).
Acuerdo del Consejo de Coordinación Universitaria, de 10 de mayo de 2005, per la qual es fixen els límits de preus
per estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials per al curs 2005-2006. (BOE núm. 120, de 20 de maig
2005).

DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES
_____________________________________________________________________
Resolució del Departament d'Educació, de 16 d'abril de 2005, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació
preescolar Gespa, de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). (DOGC núm. 4377, de 4 de maig 2005).
Decret del Departament de la Presidència, de 3 de maig de 2005, pel qual es fixen per al curs 2004-2005 els preus per
a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials. (DOGC núm. 4378, de 5 de
maig 2005).
Resolució del Departament d'Universitats, recerca i Societat de la Informació, de 20 de maig de 2005, per la qual es
fa públic el calenadri de la preinscripció i la matriculació universitàries per al curs acadèmic 2005-2006. (DOGC núm.
4388, de 20 de maig 2005).
Oficina de Coordinació Institucional

