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Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del 10 de març, actuant per delegació del
Consell de Govern d’acord amb allò establert en l’article 13.2 de les NOF (Acord GOV 140/2010, de 3
d’agost), l’article 4 del reglament del Consell de Govern i l’Acord de Consell de Govern de 15/07/13, entre
altres, ha pres els acords i ha tractat els temes que a continuació es descriuen, cosa que se us comunica als
efectes informatius i de compliment que corresponguin:

Reducció de la retribució fixa per autoria i increment de la variable
S’analitza la reducció de l’import de retribució als autors a 602,5 € per crèdit i incrementar la retribució
variable al 15% dels ingressos nets per xifra de venda en cas que se’n pugui realitzar l’explotació comercial.
Un cop analitzat, es proposa acordar-ho en la propera sessió del Comitè de Direcció Executiu.

Preparació de la Comissió de Coordinació Estratègica
S’acorda tractar les informacions diverses del rector, la informació sobre mànagers de programa, previsió de
tancament 2013 i pressupost 2014, evolució del model educatiu i el debat sobre el focus del proper simposi
de recerca.

Congrés EDEN (European Educational Distance Network)
Després de la presentació de la Marta Aymerich s’acorda que la UOC organitzi el congrés EDEN per al
2015.

Cursos amb la FAO (Food and Agriculture Organisation)
Després de la visita de Marta Aymerich a la reunió de la FAO a Roma, s’acorda impartir dos postgraus amb
seguretat alimentària per la FAO.

Proposta de programació per la internacionalització
Carles Sigalés presenta la proposta de programació per a la internacionalització, la qual es presentarà al
director general d’Universitats dimarts en una reunió a fi que sigui aprovada i autoritzada una primera oferta
educativa internacional.

Sistema d’avaluació per competències
S’acorda que s’iniciïn els grups de treball de les competències transversals i les específiques de cada àmbit.
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