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Us comunico que el Comitè de Direcció Executiu, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb
el que estableixen l’article 13.2 de les Normes d’organització i funcionament (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 15/7/13, ha tractat
els temes i ha pres els acords següents:

Carrera investigadora
Marta Aymerich presenta el document de carrera investigadora, el qual es debat en el sentit de si s’acosta
més al model de recerca de les universitats o dels centres de recerca.
Es convé que la carrera investigadora ha d’estar inclosa en la política de personal acadèmic, per la qual
cosa caldrà estudiar-ho amb més detall més endavant.

Darrera informació de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica
del Consell Interuniversitari de Catalunya
Carles Sigalés informa de les darreres informacions que hi ha hagut a la Comissió de Programació i
Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya del CIC, que són les següents:
- Es crearan tres comissions per a analitzar les conseqüències de les noves titulacions de tres anys (una
d’acadèmica, una d’econòmica i una de preus).
- Cada universitat va manifestar les titulacions que el 2016-17 podrien sortir amb tres anys (que eren les que
havien sortit a la premsa); Carles Sigalés va manifestar que el grau de Disseny i Arts Digitals seria un grau
que podria ser de tres anys).
- El juny del 2015 s’aprovarà l’oferta del 2016-17 i l’oferta de tres anys que hi pugui haver aquest curs. En el
cas de la UOC, al final es queda que tots quatre graus surten amb quatre anys el 2015-16 i que el de
Disseny i Arts Digitals s’oferirà amb una durada de tres anys a partir del curs 2016-17.

Anàlisi de la rendibilitat per programes
Antoni Cahner presenta el model de rendibilitat per programes.

Ratificació de la decisió de convocatòria de beques postdoctorals
Es ratifica la decisió presa el dia 1 de desembre de convocatòria de beques postdoctorals.

Nomenament de director de l’àrea d’Economia i Finances
S’acorda proposar al rector el nomenament d’Eduard Bosch Galbany com a director de l’àrea d’Economia i
Finances, la qual passarà a anomenar-se Àrea de Finances i Recursos, amb efecte del 23 de febrer de
2015, i remoure Lourdes Campos Munné del càrrec amb efecte de la mateixa data.
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