RATIFICACIÓ DE CONVENIS
Acord del Consell de Govern de 16 d’octubre del 2013
Convenis de col·laboració institucional
Conveni signat el 20 de juny del 2013 entre l’Organisme Autònom de Programes
Educatius Europeus i la UPF per a la realització d’una acció de mobilitat en el
marc del Programa d’Aprenentatge Permanent.
Conveni signat el 28 de juny del 2013 entre el Departament d’Economia i
Coneixement i el Departament de Cultura i les universitats que formen part de la
Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya
(CIFALC), abans Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana
(CIFOLC), per impulsar i garantir la formació i acreditació de llengües en l’àmbit
universitari.
Addenda, signada l’1 de juliol del 2013, al conveni de col·laboració signat l’1 de
febrer del 2013 entre la UPF i l’AGAUR per a la línea de finançament AGAUR
per a estudis.
Conveni de col·laboració signat el 10 de juliol del 2013 entre el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport i la UPF per a la gestió d’ajuts del Programa
Nacional de Mobilitat de Recursos Humans d’Investigació
Conveni de col·laboració signat el 19 de juliol del 2013 entre l’AGAUR i la UPF
per a la gestió de les beques de caràcter general i de mobilitat per a l’alumnat
universitari i d’altres estudis superiors que convoca el Ministeri competent en
Matèria d’Universitats.
Esmena, signada el 31 de juliol del 2013, al contracte de subvenció signat entre
l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus i la UPF per a la
realització d’una acció de mobilitat en el marc del Programa d’Aprenentatge
Permanent.
Conveni signat l’1 d’agost del 2013 entre la UPF i l’empresa Study Abroad
Experience per a la captació d’estudiants per al Programa d’Estudis per a
Estrangers (Study Abroad Program) ofert per la UPF en les seves instal·lacions a
Barcelona.
Conveni de col·laboració signat el 3 de setembre del 2013 entre la UPF i l’Obra
Social “LA Caixa” per contribuir a la internacionalització de la Universitat
(“UPFellows. Cofund Programme”)
Convenis de col·laboració acadèmica
Addenda, signada el 20 de juny del 2013, al conveni de col·laboració signat el 17
de setembre del 2010, entre el Departament d’Ensenyament i la UPF per a la
incorporació a jornada parcial del professorat destinat en centres educatius del
Departament d’Ensenyament a la UPF.

Convenis de col·laboració en estudis de postgrau
Conveni signat el 28 de febrer del 2013 entre el UPF, l’Institut Català
d’Oncologia i el Departament de Salut per donar suport a activitats formatives de
l’àmbit de la salut pública (Màster de Salut Pública).
Addenda al conveni de col·laboració de 2 d’octubre del 2007, signada el 17
d’abril del 2013, entre la UAB, la UB, la UPF i l’EAPC per a la realització del
Màster universitari en Gestió Pública.
Conveni específic de col·laboració interuniversitària signat el 23 d’abril del 2013
entre la UB, la UAB, , la UdG, la UPF, i la URV per a la realització conjunta del
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge.
Conveni específic signat el 13 de maig del 2013 entre la Fundación Carolina i la
UPF per a la concessió de fins a cinc beques destinades a la formació de docents
iberoamericans en estudis de doctorat a la UPF.
Conveni específic de col·laboració interuniversitària signat el 25 de juny del 2013
entre la UAB, la UB, la UOC, la UPC i la UPF per a la realització conjunta del
màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.
Conveni de col·laboració signat el 4 de juliol del 2013 entre la UPF i la Fundació
“La Caixa” per al desenvolupament del “Programa de Beques de “La Caixa” per a
estudis de doctorat en universitats espanyoles”.
Convenis de col·laboració amb entitats estrangeres
Conveni signat el 20 de juny del 2013 entre la UPF i la Universitat de Tilburg
(Països Baixos) per la organització conjunta d’un programa de màster
internacional de doble grau en estudis de Sociologia i Població.
Acord acadèmic per al curs 2013-2014 signat el 20 de juny del 2013 entre la UPF
i la Universitat de Tilburg (Països Baixos) en relació al programa de màster
internacional de doble grau en estudis de Sociologia i Població.
Conveni signat el 13 d’agost del 2013 entre la UPF i la Universitat de Groningen
(Països Baixos) per la organització conjunta d’un programa de màster
internacional de doble grau en estudis de Sociologia i Població.
Acord acadèmic per al curs 2013-2014 signat el 13 d’agost del 2013 entre la UPF
i la Universitat de Groningen (Països Baixos) en relació al programa de màster
internacional de doble grau en estudis de Sociologia i Població.
Conveni signat el 16 de setembre del 2013 entre la UPF i la Universidad de los
Andes (Colòmbia) d’intercanvi d’estudiants de les respectives facultats de Dret.

Acord de col·laboració signat el 16 de setembre del 2013 entre la UPF i la
Universitat de Texas a Arlington (EUA) per a l’establiment d’un programa
d’intercanvi i col·laboració en àrees d’interès i benefici comú.
Conveni específic signat el 16 de setembre del 2013 entre la UPF i la Universitat
de Texas a Arlington (EUA) d’intercanvi d’estudiants.

