RATIFICACIÓ DE CONVENIS
Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019
Convenis de colꞏlaboració institucional
Conveni de colꞏlaboració signat el 21 de desembre del 2018 entre el Departament
d’Empresa i Coneixement i les universitats catalanes per a l’impuls a la inserció i
la millora de l’ocupabilitat del joves estudiants i graduats universitaris.
Conveni marc de colꞏlaboració signat el 25 de febrer de 2019 entre la UPF i Banc
Santander en l’àmbit de la promoció i millora de la qualitat de l’activitat docent,
tecnològica, institucional i de transferència de coneixement amb l’objecte d’oferir
un millor servei als membres de la comunitat universitària.
Convenis de colꞏlaboració acadèmica
Modificació, signada el 10 de desembre del 2018, de l’annex I del conveni de
colꞏlaboració signat el 20 de gener del 2014 entre l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, la UPF, la Fundació de Recerca en Epidemiologia Ambiental
(actualment ISGlobal) i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la
formació de metges especialistes en Medicina Preventiva i Salut Pública.
Convenis de colꞏlaboració en estudis de postgrau
Conveni signat el 18 de desembre de 2018 entre la Universitat Internacional de
Catalunya, Fundació Privada i la UPF de colꞏlaboració en el desenvolupament de
projectes de recerca i activitats de docència en els àmbits d’Economia de la Salut i
de Salut Pública.
Conveni signat el 9 de gener del 2019 entre l’Institut d’Investigació en Atenció
Primària Jordi Gol i la UPF per colꞏlaborar en activitats de formació en salut
pública.
Conveni signat el 14 de gener del 2019 entre l’Agència de Salut Pública de
Barcelona i la UPF de colꞏlaboració en el desenvolupament dels programes de
formació en Salut Pública.
Conveni signat el 15 de gener de 2019 entre el Consorci de Salut i Social de
Catalunya i la UPF per colꞏlaborar en activitats de formació en salut pública.
Conveni de colꞏlaboració signat el 14 de febrer de 2019 entre el Departament
d’Educació i la UPF per a la incorporació a jornada parcial de professorat destinat
en centre educatius del Departament d’Educació a la UPF.
Convenis de colꞏlaboració amb entitats estrangeres
Conveni signat el 12 de desembre de 2018 entre la UPF i la Universitat de
Brusselꞏles (Bèlgica), la Universitat de Göteborg (Suècia), la Universitat de
Ljubljana (Eslovènia), la Universitat de París Sena (França) i la Universitat de

Warwick (Regne Unit) per desenvolupar una aliança Europea en resposta a la
demanda de la Comissió Europea de crear colꞏlaboracions estratègiques entre
institucions d’educació superior.
Conveni signat el 14 de febrer de 2019 entre la UPF i ALBA, Academia de les
Lletres i Belles Arts, (EUA) per millorar l’estudi a l’estranger, l’experiència
educacional i promoure el coneixement intercultural entre l’alumnat.
Addenda, signada el 21 de febrer de 2019, al conveni signat el 15 de juliol del 2016
entre la UPF i la Universitat del Rosario (Colòmbia) d’intercanvi d’estudiants.
Acord acadèmic signat el 13 de març del 2019 entre la UPF i la Universitat de
Constança (Alemanya) en relació al programa de màster internacional de doble
grau.
Conveni signat el 17 de març de 2019 entre la UPF i la Universitat Hebrea de
Jerusalem (Israel) per promocionar l’intercanvi d’estudiants.
Addenda, signada el 28 de març del 2019, al conveni signat el 13 de maig del 2014
entre la UPF i la Universitat Texas A&M (EUA) d’intercanvi d’estudiants.

