RATIFICACIÓ DE CONVENIS
Acord del Consell de Govern d’11 de maig del 2011
Convenis de col·laboració institucional
Conveni de col·laboració signat el 10 de febrer del 2011 entre l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona i la UPF per a la realització i finançament de la quarta edició de
l’enquesta de la Inserció dels Graduats en el món laboral.
Conveni de col·laboració signat el 9 de març del 2011 entre la UPF i el Banco
Santander sobre el programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado.
Santander Universidades”
Convenis de col·laboració en estudis de postgrau
Conveni signat el 9 de desembre del 2010 entre la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, Televisió de Catalunya, SA, la UAB, la UPF i l’Obra Social de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per a la realització de la quarta edició
del Màster universitari en Innovació i Qualitat televisives.
Conveni signat el 20 de gener del 2011 entre l’Agència de Salut Pública de
Barcelona i la UPF per col·laborar en activitats docents i de recerca en l’àmbit de
la salut pública.
Addenda de modificació de l’annex del conveni de col·laboració, de data 28
d’octubre del 2005, signada el 20 de gener del 2011 entre el l’Institut d’Estudis de
la Salut, la UPF, el Consorci Parc de Salut de Barcelona, l’Institut de Prestacions
d’Assistència Mèdica al Personal Municipal i l’Agència de Salut Pública de
Barcelona pel desenvolupament d’una Unitat Docent a Catalunya amb la finalitat
de formar metges en Medicina Preventiva i Salut Pública.

Convenis de col·laboració amb entitats estrangeres
Conveni de col·laboració signat el 3 de març del 2011 entre la Universitat de
Rennes II (França) amb l’objecte de definir les obligacions respectives en el marc
del projecte OPTIMALE.
Conveni signat el 6 d’abril del 2011 entre la UPF i la Universitat de Florència
(Itàlia) d’intercanvi d’estudiants.
Conveni signat el 12 d’abril del 2011 entre la UPF i la Universitat de Califòrnia a
Los Angeles (EUA) d’intercanvi d’estudiants.

