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DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS

Consell Social
Acord 13/2004, de 22 de juny, pel qual s'aprova la creació d'una vicepresidència i la composició i funcions de les
comissions del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Acord 14/2004, de 22 de juny, pel qual s'aprova nomenar els representants del Consell Social en els òrgans de
govern d'entitats participades de la UAB i en els òrgans de govern i d'assessorament d'institucions i organismes.
Acord 15/2004, de 22 de juny, pel qual s'aproven les mesures econòmiques i les actuacions referides a la relació de
llocs de treball del personal d'administració i serveis de la UAB que es contenen al Preacord subscrit entre la Gerència i
el Comitè d'Empresa i la Junta de Personal Funcionari, en dates 18 i 19 de març de 2004, respectivament.
Recomanar a la Universitat Autònoma de Barcelona que es duguin a terme les actuacions que corresponguin per a què
la comunitat universitària prengui consciència de que l'esforç econòmic que es deriva de l'aplicació de les mesures i
actuacions
acordades
aconsella
una
millora
proporcional
en
l'eficiència
de
la
organització.

Claustre

Acord 13/2004 de 3 de juny, pel qual es nomenen membres de la Mesa del Claustre, els claustrals, que tot seguit
s'indiquen:
Professorat
Titulars: Lluís Tort Bardolet i Gemma Cánoves Valiente
Suplent: Núria Casellas Caralt
Estudiants
Titulars: Beatriz Feás Bergaz i Jesús E. Espinoza Rivera
Suplents: Sílvia Lobera Serrano i Marc Olomí Solà
Personal d'administració i serveis
Titulars: August García Albero i Lola Aguilar Ruda
Suplents: Beatriz Marín Franconetti i Teresa Coll Torrellas
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Acord 2/2004, de 3 de juny, pel qual s'elegeixen els representants claustrals al Consell de Govern següents:
Professorat sector-A
Titulars: Josep Oliver Alonso, Lluís Tort Bardolet, Joan Subirats Humet, Gemma Cánoves Valiente, Eduard Escrich
Escriche, M. Eulàlia Fuentes Pujol i Oriol Guasch Boyé
Suplents: Iluminada Gallardo García, Francesc Espinet Burunat, Màrius Martínez Muñoz, Francesc Xavier Cabañes
Sáenz,
Joaquim Coll Daroca, Xavier Martínez Giralt, Jordi Roig de Zárate i J. Antoni Iglesias Fonseca
Professorat sector-B
Titulars: Juan Antonio Baeza Labat, Jordi Bartolomé Filella, Núria Casellas Caralt, Seán Golden i Pere Masqué Barri
Suplents: Montserrat Llonch Casanovas, M. Carme Espunya Prat, Carlos Martín Cantera, Albert Branchadell Gallo,
Ángel Raúl Castaño García i Mercè Coll Alfonso
Estudiants
Titulars: Pere Alberola García i Lleïr Daban Hurtós
Personal d'administració i serveis
Titulars: Jordi Prieto Feliu i Juan Manuel Gómiz Rodríguez
Suplents: Paco Quesada Martos i Julián Lluís Córdoba
Comissió d'Avaluació i Control del Professorat

Acord 4/2004, de 9 de juny, pel qual s'aprova la metodologia per avaluar els autoinformes sobre l'activitat docent del
professorat.
Acord 5/2004, de 21 de juny, pel qual el vicerector de Professorat i de PAS i el delegat del Rector per a la Qualitat de
la Docència avaluaran els informes confidencials de Centres i Departaments referents a l'avaluació de l'activitat docent
del professorat.
Acord 6/2004, de 29 de juny, pel qual es ratifica la metodologia per avaluar els informes de Centres i Departaments
emprada pel vicerector de Professorat i de PAS i el delegat del Rector per a la Qualitat de la Docència.
Acord 7/2004, de 29 de juny, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria d'avaluació docent del professorat de la
UAB per l'any 2004.
Comissió de Doctorat

Acord 15/2004, de 30 de juny, pel qual s'acorda ratificar l'acord de la Comissió Permanent de la Comissió de Doctorat
de data 20 de maig de 2004, pel qual s'aproven el Programa de Doctorat an Art i el Programa de Doctorat en
Aqüicultura per al curs acadèmic 2004-2005.
Acord 16/2004, de 30 de juny, pel qual s'acorda modificar el cànon a favor de la UAB del Programa de Doctorat de
Dret Pluralista Públic i Privat, que es realitza a El Salvador, que per al curs 2002-2003 serà del 6,8% i per al curs
2003-2004 serà de 6,71%, i ratificar el cànon del 17% a partir del curs 2004-2005.
Acord 17/2004, de 30 de juny, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta d'aprovació d'un preu per
l'enviament de títols propis de postgrau a l'estranger.
Comissió d'Economia i Serveis
Acord 4/2004, de 17 de juny, pel qual s'aproven les modificacions de crèdits del quart trimestre 2003.
Acord 5/2004, de 17 de juny, pel qual s'aproven els preus dels serveis de restauració.
Acord 6/2004, de 17 de juny, pel qual s'aproven els preus de copisteria (fotocòpies).
Comissió d'Ordenació Acadèmica
Acord 29/2004, de 8 de juny, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s'aprova el pla d'estudis de Llicenciat en
Criminologia, i s'informa al Consell Social.
Acord 30/2004, de 8 de juny, pel qual s'informa favorablement l'adscripció dels estudis de Graduat en Gestió
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Aeronàutica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 31/2004, de 8 de juny, pel qual s'aprova l'oferta d'assignatures corresponents a les matèries optatives del pla
d'estudis de Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat.
Acord 32/2004, de 8 de juny, pel qual es modifiquen els complements de formació per a l'accés als estudis
d'Enginyeria Electrònica.
Acord 33/2004, de 8 de juny, pel qual, per delegació del Consell de Govern, es modifica el pla d'estudis de Graduat
Superior en Estudis Internacionals i Interculturals, i s'informa al Consell Social.
A cord 34/2004, de 8 de juny, pel qual es modifica les mencions següents: Menció en Estudis Internacionals
Interculturals: Amèrica Llatina, Menció en Estudis Internacionals i Interculturals: Mediterrani, Menció en Estudis
Internacionals i Interculturals: Extrem Orient.
Acord 35/2004, de 8 de juny, pel qual s'aprova la Menció en Estudis d'Anglès Professional.
Acord 36/2004, de 8 de juny, pel qual es dóna el vistiplau a les activitats dirigides als estudiants de cada centre de la
UAB, aprovades per les respectives Juntes de Centre, que donen dret a reconeixement com a crèdits de lliure elecció
per al curs acadèmic 2004-2005.
Acord 37/2004, de 8 de juny, pel qual s'informa favorablement l'adscripció de l'àrea de coneixement Tecnologies del
Medi Ambient al Departament d'Enginyeria Química, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 38/2004, de 8 de juny, pel qual s'informa favorablement l'ampliació del nombre de places d'accés al segon cicle
dels estudis de Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 39/2004, de 8 de juny, pel qual es modifica 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 2004-2005.
Acord 40/2004, de 8 de juny, pel qual es modifica l'oferta d'assignatures d'universitat per al curs acadèmic 2004-2005.
A cord 41/2004, de 15 de juny, pel qual s'aprova els complements de formació dels estudis de Llicenciat en
Criminologia.
A cord 42/2004, de 15 de juny, pel qual s'informa favorablement l'oferta de places i els criteris d'adjudicació per a
l'accés als estudis de la Llicenciatura de Criminologia (2n cicle) i elevar-los al Consell de Govern per a la seva
aprovació, si escau.
Acord 43/2004, de 15 de juny, pel qual s'informa favorablement els criteris d'adjudicació per a l'accés als estudis de
Graduat en Dansa per a Mestres de Primària i elevar-los al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 44/2004, de 15 de juny, pel qual s'aprova la modificació de la tipologia de crèdits pràctics de les assignatures
optatives de la Llicenciatura de Geografia.
A cord 45/2004, de 15 de juny, pel qual s'aprova la modificació de la Menció en Enginyeria Matemàtica
A cord 46/2004, de 15 de juny, pel qual s'aprova la modificació de la Menció en Matemàtica per a l'economia
Acord 47/2004, de 15 de juny, pel qual s'aprova la modificació de la Menció en Teoria i pràctica de la creació teatral.
A cord 48/2004, de 15 de juny, pel qual s'acorda aprovar el procediment per al reconeixement de la docència en
terceres llengües.
A cord 49/2004, de 15 de juny, pel qual s'informa favorablement la modificació de la normativa de crèdits de lliure
elecció i elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació.
A cord 50/2004, de 15 de juny, pel qual s'aprova els criteris per al reconeixement com a crèdits de lliure elecció
l'activitat dels esportistes d'alt nivell.
A cord 51/2004, de 15 de juny, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'adquisició i renovació d'equipament de
laboratoris i altres espais docents per a l'any 2004.
Acord 52/2004, de 15 de juny, pel qual s'aprova la Normativa sobre accions propedèutiques a la UAB.
A cord 53/2004, de 15 de juny, pel qual s'acorda acceptar l'assignatura Psicologia del comportament alimentari
impartida per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, com a assignatura optativa del pla d'estudis de la
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Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments.
Acord 54/2004, de 29 de juny, pel qual es dona el vistiplau a l'avantprojecte de pla d'estudis de Graduat en Gestió
Aeronàutica.
Acord 55/2004, de 29 de juny, pel qual s'aprova la modificació de la Menció en Ordenació i Gestió del Territori.
Acord 56/2004, de 29 de juny, pel qual s'inclou l'assignatura Principis de Psicologia com a complement de formació
dels estudis de la Llicenciatura en Criminologia.
Acord 57/2004, de 29 de juny, pel qual es modifica l'oferta d'activitats susceptibles de reconeixement com a crèdits de
lliure elecció per al curs acadèmic 2004-2005.

Comissió de Política Lingüística

Acord 3/2004, de 17 de juny, pel qual s'aprova la proposta de pla pilot de dinamització lingüística.
Acord 4/2004, de 17 de juny, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria d'ajuts per redactar tesis
doctorals en català.
Comissió de Professorat
Acord 14/2004, de 10 de juny, pel qual s''aprova la proposta de dotació de noves places.
Acord 15/2004, de 10 de juny, pel qual s'informa favorablement de la convocatòria de concursos de professorat
temporal i elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 16/2004, de 10 de juny, pel qual s'informa favorablement de la distribució provisional de places d'agregat per a
la seva convocatòria i elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació.
NOMENAMENTS

Facultats i Escoles Universitàries

Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Alexis Garcia Eggens sotscoordinador
d'Intercanvis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Josep Cid Moliné coordinador de la
titulació de criminologia de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Daniel Tena Parera coordinador de la
titulació de de Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Departaments

Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Ramon Martí Castelló coordinador de
Tercer Cicle del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana.
Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Jordi Bartrolí Molins cap de la Unitat de
Química Analítica del Departament de Química.
Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena la senyora Maria Valdés Gázquez directora en
funcions del Departament d'Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena la senyora Mila Barruti Martínez de San Vicente
secretària en funcions del Departament d'Antropologia Social i Cultural.
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Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor José Luis Molina González coordinador de
Tercer Cicle en funcions del Departament d'Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Vicenç Llull Santiago director en funcions
del Departament de Prehistòria.
Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena la senyora Maria Saña Segui secretària en funcions
del Departament de Prehistòria.
Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Rafael Micó Pérez coordinador de Tercer
Cicle en funcions del Departament de Prehistòria.
Resolució del rector, d'1 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Rossano Eusebio coordinador de Recerca
del Departament d'Economia de l'Empresa.
Resolució del rector, de 21 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Jaume Aguadé Bover director del
Departament del Matemàtiques.
Resolució del rector, de 21 de juny de 2004, per la qual es nomena la senyora Mercè Farré Cervelló secretària del
Departament del Matemàtiques.
Resolució del rector, de 21 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Ferran Cedó Giné coordinador de
Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 21 de juny de 2004, per la qual es nomena el senyor Joan Orobitg Huguet vocal d'Afers
Econòmics del Departament de Matemàtiques.
CONVENIS

(Convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de juny)

Convenis marcs
Conveni de 4 de març de 2004 entre la UAB i la Seoul National University, República de Corea.
Conveni d'11 de maig de 2004 entre la UAB i la Universidade Católica de Goiás, Brasil.
Conveni de 25 de maig de 2004 entre la UAB i l'Associació Catalana d'Informadors de l'Administració Local (ACIAL).
Renovació en data 23 de juny de 2004 del conveni marc signat entre la UAB i la Universidad Simón Bolívar de
Veneçuela el 13 de maig de 1999.
Conveni de 28 de juny de 2004 entre la UAB i la Universitat de Belgrad, Iugoslàvia.

En matèria específica
Conveni de 30 de desembre de 2003 entre la UAB, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI), les Universitats públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al desenvolupament del
projecte "Argumenta: Comunicació universitària eficaç".
Conveni de 10 de març de 2004 entre la UAB i la Fundacio Bosch i Gimpera per a la realització del màster en
Ortopodologia per al curs 2004-2005.
Conveni de 15 de març de 2004 entre la UAB, la Fundación Carolina i l'Institut Universitari Barraquer per a la
concesió de 4 beques per al
Màster en Patologia retinovascular, inflamacions i tumors intraoculars.
Conveni de 15 de març de 2004 entre la UAB, la Fundación Carolina i l'Institut Universitari Barraquer per a la
concesió de 4 beques per al Màster en Patologia de la Còrnia i de la Superfície Ocular.
Conveni de 23 de març de 2004 entre la UAB la Universidade de Vigo per a l'adhesió d'aquesta al conveni de
col·laboració en data 18 de febrer de 2004 per a la realització del doctorat interuniversitari en "Electroquímica, Ciència i
Tecnologia (ECyT)".

5

Conveni de 23 de març de 2004 entre la UAB la Universidade de Vigo per a l'adhesió d'aquesta al conveni de
col·laboració en data 1 de juny de 1999 per a la realització del doctorat interuniversitari en "Química Teòrica i
Computacional".
Conveni de 29 de març de 2004 entre la UAB i la Federació d'Associacions Europees de les Ciències de l'Animal de
Laboratori (FELASA) , per a l'organització de cursos de formació en ciències de l'animal de laboratori i la seva
acreditació per part de FELASA.
Conveni de 21 d'abril de 2004 entre la UAB i EINA Escola de Dissseny i Art per a la col·laboració en matèria de
biblioteques.
Conveni de 30 d'abril de 2004 entre la UAB i Fòrum Barcelona 2004 per al reconeixement com a Acte Associat de la
iniciativa: "Jornada internacional de tancament del projecte Comenius Janua linguarum" del Departament de Didàctica
de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Conveni de 4 de maig de 2004 entre la UAB i la Universidade de Santiago de Compostela per a la realització d'un
curs de formació per al personal de les consergeries.
Conveni de 13 de maig de 2004 entre la UAB i la Xunta de Galicia per a la promoció de l'ensenyament de la llengua,
la literatura i la cultura gallegues.
Conveni de 14 de maig de 2004 entre la UAB, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI) de la Generalitat de Catalunya i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a
la regulació de la participació de la UAB en la prova pilot d'adaptació de titulacions a l'Espai Europeu d'Ensenyament
Superior (EEES).
Conveni de 17 de maig de 2004 entre la UAB i Linvatec Spain, S.L. per a dur a terme diferents cursos d'aprenentatge
en cirurgia artroscòpica i anatomia quirúrgica per a metges especialistes i metges residents d'aquesta especialitat.
Addenda de 8 de juny de 2004 entre la UAB i el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), al conveni
d'adhesió a l'Anella Científica, signat en data 7 de maig de 2003.
Conveni de 28 de juny de 2004 entre la UAB i la Universita' degli Studi di Genova, Itàlia, per al desenvolupament de
l'acord marc de cooperació.
CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Convocatòries

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de juny de 2004, per la qual es
convoca una plaça d'auxiliar administratiu/va (nivell 14), amb destinació al Departament de Química.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de juny de 2004, per la qual es
convoca una plaça d'auxiliar administratiu/va (nivell 14), amb destinació al Servei d'Informàtica.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de juny de 2004, per la qual es
convoca una plaça d'Arquitecte/a de dades amb destinació a l'Oficina d'Estudis i de Gestió de la Informació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de juny de 2004, per la qual es
convoca una plaça de cap de Grup de Vigilància, amb destinació a Seguretat.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de juny de 2004, per la qual es
convoca una plaça d'administratiu/va (nivell 16) amb destinació a la Biblioteca d'Humanitats.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juny de 2004, per la qual es
convoca una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'Associacions d'Estudiants, amb destinació al Gabinet del Rectorat.
Resolucions de convocatòries

Resolució del vicerector de Profesorat i de PAS (per delegació del rector), de 18 de maig de 2004, per la qual es resol
nomenar el senyor Gaspar Teruel Moreno, funcionari de carrera de l'escala de Gestió de la UAB (DOGC núm. 10798,
de 7 de juny de 2004).
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Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d'1 de juny de 2004, per la qual s'atorga a
la senyora Maria Elena Puentes Galindo, la plaça d'auxiliar administrativa (nivell 16) amb destinació a l'Oficina de
Relacions Internacionals.
Resolució del vicerector de Profesorat i de PAS (per delegació del rector), de 7 de juny de 2004, per la qual es resol
nomenar la senyora Antonia Quintero Chica, funcionària de carrera de l'escala de Gestió de la UAB (DOGC núm.
12355, de 28 de juny de 2004).
Resolució del vicerector de Profesorat i de PAS (per delegació del rector), de 7 de juny de 2004, per la qual es resol
nomenar la senyora Susana Sánchez Ceba, funcionària de carrera de l'escala de Gestió de la UAB (DOGC núm.
12355, de 28 de juny de 2004).
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de juny de 2004, per la qual es
declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de Cap de l'Oficina de Serveis Tècnics (nivell 24.3) amb destinació
a l'Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de juny de 2004, per la qual s'atorga
al senyor Oscar Gómez García, la plaça de tècnic/a de suport Informàtic amb destinació al servei d'Informàtica
Distribuïda del Rectorat.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de juny de 2004, per la qual es fa
pública la llista per ordre de prelació per a cobrir, amb caràcter interí, els reforços temporals i urgents que puguin sorgir
fins a 31 de desembre de 2004, de les funcions de l'escala d'auxiliar administrativa.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de juny de 2004, per la qual es
declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'Associacions d'Estudiants, amb
destinació al Gabinet del Rectorat.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de juny de 2004, per la qual s'atorga
al senyor Daniel Pérez Mas, la plaça d'auxiliar administratiu amb destinació al Servei d'Informàtica .
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de juny de 2004, per la qual s'atorga
a la senyora Purificación Perona Robles, la plaça d'auxiliar administratiu amb destinació al Departament de Química.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de juny de 2004, per la qual es fa
pública la llista per ordre de prelació per a cobrir substitucions d'oficial de primera amb destinació al Servei d'Estabulari.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de juny de 2004, per la qual es
declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça d'administratiu/va, amb destinació a la Biblioteca d'Humanitats.
DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A LA UAB
Estatals

Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència, d'11 de maig de 2004, per la qual es modifiquen les bases reguladores de
l'Ordre ECD/1414/2003, de 12 de maig, i es convoca la subvenció "Aportació complementària a les universitats per al
desenvolupament del Programa Comunitari Erasmus".
(BOE núm. 136, de 5 de juny de 2004)
Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència, de 25 de maig de 2004, per la qual es modifiquen les convocatòries de
beques i ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2004/05. (BOE núm. 152, de 24 de juny de 2004)
Acord del Consell de Coordinació Universitària, de 21 de juny de 2004, pel qual es fixen els límits de preus per
estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials per al acurs 2004/05. (BOE núm. 153, de 25 de juny de
2004)
Acord del Consell de Coordinació Universitària, de 21 de juny de 2004, pel qual es resolen les sol·licituds
d'establiment de límits d'admissió d'alumnes de nou ingrés presentades per les Comunitats Autònomes per al curs
2004/05. (BOE núm. 153, de 25 de juny de 2004)
Autonòmiques

Ordre del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 27 de maig, de modificació de l'Ordre
UNI/83/2004, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de beques i subvencions
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convocades pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. (DOGC núm. 4147, de 4 de juny de
2004)
Edicte del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 27 de maig, de notificació dels acords
de les Comissions per a l'Acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.(DOGC núm. 4147, de 4 de juny de 2004)
Edicte del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 27 de maig, de notificació dels acords
de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya.(DOGC núm. 4147, de 4 de juny de 2004)
Resolució d e la Universitat Autònoma de Barcelona, de 13 de maig de 2004, per la qual es convoquen concursos
d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris.
(DOGC núm. 4149, de 8 de juny de 2004)

Oficina de Coordinació Institucional
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