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CONSELL SOCIAL
_____________________________________________________________________

Acord 1/2005, de 18 de febrer, pel qual s'aprova la implantació dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat
química indústrial.

Acord 2/2005, de 18 de febrer, pel qual s'aprova l'adscripció dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat
química indústrial, a l'Escola Superior d'Enginyeria.

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ I CONTROL DEL PROFESSORAT
_____________________________________________________________________

Acord 1/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova l'avaluació de l'activitat docent del professorat que ha presentat la
corresponent sol·licitud.

Acord 2/2005, de 3 de febrer, pel qual s'acorda suspendre, per a la convocatòria d'avaluació docent del professorat de la
UAB per al període 2000-2004, l'aplicació de l'apartat "Informació complementària de Centres i Departaments" del Manual
d'avaluació docent del professorat de la UAB.

COMISSIÓ D'ECONOMIA I SERVEIS
_____________________________________________________________________

Acord 11/2004, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la proposta per a la distribució d'ingressos per lloguer d'espais.

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ
_____________________________________________________________________

Acord 1/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts a l'assistència a congressos per a l'any 2005.

Acord 2/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos i simposis per a
l'any 2005.
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Acord 3/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria per a ajuts pont a grups de recerca per a l'any 2005.

Acord 4/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a grups emergents per a l'any 2005.

Acord 5/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a la preparació de noves línies de recerca per a
l'any 2005.

Acord 6/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la millora de la seguretat
en els laboratoris de recerca per a l'any 2005.

Acord 7/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca
per a l'any 2005. 

Acord 8/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a la presentació de projectes als programes de
recerca (I+D) de la Unió Europea per a l'any 2005. 

Acord 9/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per al finançament d'estades de curta durada de
professors visitants per a l'any 2005. 

Acord 10/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria 2004-2005 de beques
predoctorals UAB.

Acord 11/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria de beques especials per a
formació d'investigadors UAB-SCH per a l'any 2005. 

Acord 12/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria de beques de formació
d'investigadors, acords interns de planificació, per a l'any 2005. 

Acord 13/2005, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la proposta d'estabilització de tècnics de suport a serveis. 

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA
_____________________________________________________________________

Acord 7/2005, de 22 de febrer, pel qual, per delegació del Consell de Govern, es modifica el pla d'estudis d'Enginyer
Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial, i s'informa al Consell Social.

Acord 8/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aproven les condicions per a les adaptacions de la doble titulació dels estudis de
Llicenciat en Traducció i Interpretació i Llicenciat en Filologia Francesa.

Acord 9/2005, de 22 de febrer, pel qual, per delegació del Consell de Govern, es modifica la taula d'adaptacions del pla
d'estudis de Llicenciat en Filologia Hispànica, i s'informa al Consell Social.

Acord 10/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el procediment d'aprovació dels títols propis del pla pilot d'adaptació de
les titulacions de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Acord 11/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aproven les condicions per a l'obtenció del títol propi adaptat a l'Espai Europeu
d'Ensenyament Superior, i s'eleven al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.

Acord 12/2005, de 22 de febrer, pel qual s'informa favorablement del calendari academicoadministratiu per al curs
acadèmic 2005-2006, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.

Acord 13/2005, de 22 de febrer, pel qual s'informa favorablement de la derogació de la Normativa de simultaneïtat
d'estudis, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.

Acord 14/2005, de 22 de febrer, pel qual s'accepta incloure en el pla docent d'uns professors, del Departament de
Matemàtiques, la docència del Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers i de la Diplomatura de Postgrau en
Matemàtiques per a ensenyants.
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COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
_____________________________________________________________________

Acord 1/2005, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la composició de la Comissió sobre Política Lingüística i EEES. 

Acord 2/2005, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria d'ajuts per a tesis doctorals i projectes de
dinamització lingüística.

Acord 3/2005, de 21 de febrer, pel qual s'aproven les convocatòries d'ajuts per a tesis doctorals i projectes de
dinamització lingüística.

Acord 4/2005, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la proposta d'ampliació de l'adhesió de la UAB a la campanya "a taula en
català" de la Plataforma per la Llengua i l'Associació en Defensa de l'Etiquetatge en Català.

COMISSIÓ DE PROFESSORAT
_____________________________________________________________________

Acord 4/2005, de 25 de febrer, pel qual s'informa favorablement de les línies d'actuació proposades pel Vicerectorat de
Professorat en relació amb els àmbits corresponents a les convocatòries de places de programa Serra Hunter de la
Generalitat de Catalunya.

Acord 5/2004, de 25 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria del programa de suport a l'activitat investigadora del
professorat en vies de consolidació.

Acord 6/2004, de 25 de febrer, pel qual s'aprova la composició dels tribunals i els perfils de les places corresponents a les
convocatòries d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris.

COMISSIÓ DE RECLAMACIONS
_____________________________________________________________________

Acord 1/2005, de febrer, pel qual es desestima el recurs presentat contra l'acord de 26 de juliol de 2004 de la comissió del
concurs per a la provisió d'una plaça de professor ajudant per al Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i, en conseqüència, confirmar íntegrament la resolució impugnada.

Acord 2/2005, de febrer, pel qual s'anul·la la resolució de 21 de juliol de 2004 del tribunal del concurs per a la provisió de
places de professor ajudant amb destinació al Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.

Acord 3/2005, de febrer, pel qual s'insta al tribunal del concurs perquè formuli una nova proposta d'adjudicació de les
places convocades sense l'aplicació del criteri corrector de tres punts negatius corresponent a la manca de titulació
específica.

NOMENAMENTS DE FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, d'1 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Francesc Josep Miguel Quesada
coordinador d'Informàtica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

Resolució del rector, de 15 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Francesc Gómez Valls coordinador de la
Unitat de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell.

NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, d'1 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Enrique Verdú Navarro coordinador del
Programa de Doctorat en Neurociència del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.

Resolució del rector, de 7de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Santiago Alcoba Rueda director del
Departament de Filologia Espanyola.
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Resolució del rector, de 7de febrer de 2005, per la qual es nomena la senyora Montserrat Amores García secretària del
Departament de Filologia Espanyola.

Resolució del rector, de 7 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Jordi Obiols Llandrich coordinador de
Tercer Cicle del Departament de Psicologia Clínica i de la Salud.

Resolució del rector, de 7 de febrer de 2005, per la qual es nomena la senyora Susanna Subirà Álvarez secretària del
Departament de Psicologia Clínica i de la Salud.

Resolució del rector, de 7 de febrer de 2005, per la qual es nomena la senyora Maria Claustre Jané Ballabriga directora
del Departament de Psicologia Clínica i de la Salud.

Resolució del rector, de 8 de febrer de 2005, per la qual es nomena la senyora Inmaculada Ponte Marull secretària del
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.

Resolució del rector, de 8 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Tirado Serrano
coordinador de Postgrau del Departament de Psicologia Social.

Resolució del rector, de 8 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Joel Feliu Samuel-Lajeunesse secretari del
Departament de Psicologia Social.

Resolució del rector, de 8 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
director del Departament de Psicologia Social.

Resolució del rector, de 8 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor José M. Sanahuja Gavaldà secretari del
Departament de Pedagogia Aplicada.

Resolució del rector, de 9 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor José M. Crespo Vicente coordinador de
Programació Docent del Departament de Física.

Resolució del rector, de 21 de febrer de 2005, per la qual es nomena la senyora Virtudes Villegas Hernández
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.

Resolució del rector, de 21 de febrer de 2005, per la qual es nomena la senyora Rosa Maria Pujol Vilallonga secretària
del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.

NOMENAMENTS D'INSTITUTS UNIVERSITARIS
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Joan Albaigés Riera membre del Consell
Assessor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Sergi Cantó membre del Consell Assessor
de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Xavier Gabarell Durany membre del
Consell Assessor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Josep Enric Llebot Rabagliati membre del
Consell Assessor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Antoni Méndez Vilaseca membre del
Consell Assessor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Jordi Molina Vila membre del Consell
Assessor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Joan Rieradevall Pons membre del
Consell Assessor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Fermí Pons Pons membre del Consell
Assessor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor David Saurí Pujol membre del Consell
Assessor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.
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Resolució del rector, de 2 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Antoni F. Tulla Pujol membre del Consell
Assessor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Resolució del rector, de 15 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Antoni F. Tulla Pujol representant de la
UAB en el Consell Català de la Mobilitat.

Resolució del rector, de 18 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Jaume Aulet Amela coordinador per a les
relacions amb l'ensenyament secundari.

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

Conveni de 10 de novembre de 2004 entre la UAB i la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco,
México, pel "Desarrollo de actividades educativas conjuntas".

Conveni de 15 de novembre de 2004 entre la UAB i el Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democràcia
(FLASUD), per la col·laboració en els aspectes docents i investigadors en els camps del Dret i Ciències Socials.

Conveni de 17 de novembre de 2004 entre la UAB i la Fundació Universitària Martí l'Humà de la Garriga (FUMH), per la
col·laboració en els aspectes docents i investigadors en matèria d'educació.

Conveni de 24 de novembre de 2004 entre la UAB i l'Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pel desenvolupament
d'estratègies per aconseguir una qualitat òptima en la investigació científica, en l'atenció mèdica i el benestar social,
asseguran-ne l'aplicació de consideracions ètiques.

Conveni d'1 de gener de 2005 entre la UAB i la Universidad de La Frontera (Chile), per a col·laborar en els aspectes
acadèmics.

CONVENIS EN MÀTERIA ESPECÍFICA
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de febrer)
_____________________________________________________________________

Conveni de 30 de juliol de 2004 entre la UAB i el Serveis de Turisme i d'Hosteleria Campus SA, per la col·laboració de
professors del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat en el tercer cicle d'estudis oferts per l'EUTDH.

Conveni de 2 de setembre de 2004 entre la UAB i el Departament de Governació i d'Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya/Diputació de Tarragona/Universitat Rovira i Virgili (URV)/Ajuntament d'Amposta/Escola
d'Administració Pública de Cataluna/Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresores d'Administració Local de Tarragona, per
a la realització del Mestratge en Gestió i Dret Local a Terres del Ebre.

Conveni de 30 de setembre de 2004 entre la UAB i la Universitat de Barcelona, per a la realització conjunta d'un Màster
en Traumatologia de l'Esport.

Conveni de 2 de novembre de 2004 entre la UAB i l'organisme Autònom Flor de Maig/Ajuntament de Figaró Montmany,
per l'organització de la diplomatura de Postgrau sobre metodologies participatives per al desenvolupament local i
comunitari sota la denominació "Participació i Desenvolupament Sostenible". 7a edició, curs 2004-05.

Conveni de 2 de novembre de 2004 entre la UAB i l'organisme Autònom Flor de Maig/Ajuntament de Sant Feliu de
Codines, per l'organització de la diplomatura de Postgrau sobre metodologies participatives per al desenvolupament local i
comunitari sota la denominació "Participació i Desenvolupament Sostenible". 7a edició, curs 2004-05.

Conveni de 2 de novembre de 2004 entre la UAB i l'organisme Autònom Flor de Maig/Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló per l'organització de la diplomatura de Postgrau sobre metodologies participatives per al desenvolupament local i
comunitari sota la denominació "Participació i Desenvolupament Sostenible". 7a edició, curs 2004-05.

Conveni de 19 de novembre de 2004 entre la UAB i el Banc de Sabadell per la renovació del conveni signat en data 22
de setembre de 1998 pel curs 2004-05.

Conveni de 13 de desembre de 2004 entre la UAB i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI), per ratificar les actuacions fetes fins al moment per l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat i
pels serveis d'accés de la UAB per a la coordinació i organització de les proves d'accés a la universitat.

Conveni de 20 de desembre de 2004 entre la UAB i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
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(AQU), per a la realització del programa ProQu d'avaluació institucional (programa 2004).

Conveni de 23 de desembre de 2004 entre la UAB i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per
la creació d'un grup de treball per a l'elaboració del contingut d'un curs ("Procés d'avaluació de Programes Docents"), per
tal de promoure la participació dels estudiants en els procesos d'avaluació de programes.

Conveni de 30 de desembre de 2004 entre la UAB i la Fundació Privada Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès,
per a dur a terme el procés d'integració acadèmica a la UAB dels estudis que condueixen al títol d'Enginyer Tècnic
Industrial (especialitat en Química, itinerari Medi Ambient).

Conveni d'1 de gener de 2005 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB)/Universitat Pompeu Fabra (UPF)/Fundació
IBEI, per a la realització conjunta del curs de postgrau "Màster en Relacions Internacionals".

Conveni de 18 de gener de 2005 entre la UAB i l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Univesitat Pompeu
Fabra per la coedició del llibre "La lingüística de corpus com a font de recursos per a la traducció especialitzada", de Pilar
Sánchez Gijón del Departament de Traducció i d'Interpretació.

Conveni de 27 de gener de 2005 entre la UAB i l'Institut d'Estudis Catalans, per la col·laboració entre la Càtedra Unesco
de l'IEC i la UAB en l'àmbit de l'organització del 5è Simposi Internacional de Bilingüisme (ISB5).

Conveni d'1 de febrer de 2005 entre la UAB i Dentzano USA, per l'organització conjunta del Curs Intensiu de
Prostodòncia.

Conveni de 3 de febrer de 2005 entre la UAB i l'Institut d'Estudis Catalans, per a la tranferència i l'intercanvi d'informació
continuada per dur a terme els projectes Reports de la Recerca a Catalunya i Observatori de la Recerca a Catalunya.

Conveni de 8 de febrer de 2005 entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB). Addenda al
conveni per a la realització de pràctiques d'alumnes l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents a l'Arxiu General i
Registre de la UAB subscrit en data 20 de febrer de 2004.

Conveni de 9 de febrer de 2005 entre la UAB i la Università degli Studi di Pisa, per a la realització del sub-projecte
MECOSIND del programa comunitari ECOSIND signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya en data 22 de desembre de 2004.

Conveni de 9 de febrer de 2005 entre la UAB i la Università degli Studi di Firenze, per a la realització del sub-projecte
MECOSIND del programa comunitari ECOSIND signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya en data 22 de desembre de 2004.

Conveni de 21 de febrer de 2005 entre la UAB i SUN MICROSYSTEMS IBERICA, S.A., per al desenvolupament
d'activitats de col·laboració sota el concepte de Socis Tecnològics, àmbits docents, tecnològics i investigador.

 

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
_____________________________________________________________________

Resolucions

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 31 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Carlos
Ferrándiz Foraster catedràtic d'Universitat, de l'àrea de coneixement de Dematologia, especialitat de Dermatologia
Médico-Quirúrgica i Venereologia, adscrita al departament de Medicina. (BOE núm.42, de 18 de febrer 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 febrer de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a substitucions d'oficial de primera de laboratoris.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 10 de febrer de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir, de forma temporal, una plaça de tècnic/a mitjà de Recursos Humans, amb destinació a l'Àrea
de Desenvolupament de Recursos Humans.
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Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 22 de febrer de 2005, per la qual es convoca
concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de recursos humans, amb destinació a l'Àrea de
Desenvolupament de recursos Humans.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2005, per la qual es convoca
concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a de suport informàtic, amb destinació al Servei d'Informàtica Distribüida de
les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2005, per la qual es convoca
concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'investigació, amb destinació al Departament de Filologia
Espanyola.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 28 de febrer de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir, de forma temnporal, una plaça de tècnic/a superior en Comunicació, amb destinació a l'Àrea de
Comunicació i de Promoció.

Resolucions

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 4 de febrer de 2005, per la qual s'atorga al
senyor Eduard Sánchez Artigas la plaça de tècnic superior, amb destinació a l'Oficina de Planificació i Qualitat.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 8 de febrer de 2005, per la qual es fa pública la
llista, per ordre de prelació, per a cobrir possibles substitucions de mestres a l'Escola Bressol "Gespa".

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 8 de febrer de 2005, per la qual s'atorga al
senyor Iván Martínez Flores la plaça de cap de l'Àrea d'Investigació i de Desenvolupament.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 10 de febrer de 2005, per la qual s'atorga a la
senyora Laura Velasco Almirón la plaça de tècnica de servei lingüístic, amb caràcter temporal, amb destinació al Gabinet
de Llengua Catalana.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 16 de febrer de 2005, per la qual s'atorga al
senyor Isaac Escudero Sánchez la plaça de tècnic de suport informàtic, amb destinació al Servei d'Informàtica Dustribuïda
de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 21 de febrer de 2005, per la qual s'atorga al
senyor Òscar Coromina Rodríguez la plaça de tècnic superior en comunicació i promoció, amb destinació a l'Escola de
Postgrau.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2005, per la qual s'atorga a la
senyora Iolanda Sors Villanueva la plaça d'oficial de primera de Laboratori, amb destinació als Laboratoris Integrats de la
Facultat de Ciències.

DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES
_____________________________________________________________________

Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 26 de gener de 2005, per la qual s'obren les
convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria de recerca per a l'any 2005. (DOGC núm. 4313, d'1 de febrer
2005).

Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 21 de gener de 2005, per la qual
es dóna publicitat al acords de la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 9 de
setembre i d'11 de novembre de 2004, sobre l'accés a la universitat dels més grans de 25 anys per al curs 2005-2006.
(DOGC núm. 4318, de 8 de febrer 2005). 

Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 16 de febrer de 2005, per la qual
s'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts per a programes internacionals de cooperació científica (PICS) amb el Centre
Nacional d'Investigació Científica de França (CNRS). (DOGC núm. 4326, de 18 de febrer 2005). 

Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 3 de febrer de 2005, per la qual s'aproven les
bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per a l'adopció del sistema de transferència de crèdits europeus (ECTS) a les
universitats catalanes (DOGC núm. 4326, de 18 de febrer 2005).
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