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Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb el que
estableixen l’article 13 de les Normes d’organització i funcionament (Acord GOV/47/2015, de 31 de març) i
l’article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat dels temes i ha pres els acords que es descriuen
a continuació:

Informe del viatge del rector a Colòmbia
El rector informa detalladament de les activitats que s’han portat a terme durant el viatge que acaba de fer a
Colòmbia i, en particular, dels diferents contactes que s’han tingut amb representants de diverses
institucions (Ministeri d’Educació del Govern colombià, agregat d’Educació de l’ambaixada espanyola), i
també amb rectors i responsables d’universitats i centres educatius, de recerca i d’innovació amb els quals
ja es comparteixen programes formatius o que han mostrat interès en col·laboracions futures (Escola
Superior d’Administració Pública; Universitat d’Antioquia; Universitat Autònoma de Bucaramanga;
Universitat EAFIT; Universitat Catòlica d’Orient, UCO; Ruta N, etc.). Es consideren molt positius els
resultats. Es comentaran les diverses propostes i oportunitats que han nascut d’aquests contactes amb els
responsables acadèmics corresponents per a valorar les accions futures.

Nomenaments a l’Escola de Doctorat
acadèmiques dels programes de doctorat

i

canvis

en

les

comissions

A proposta de la vicerectora Marta Aymerich s’aprova el nomenament del professor Ferran Adelantado
Freixer com a director del programa de Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes, amb efecte
des de l’1 de setembre de 2015.
Així mateix, informa de la incorporació de la professora Helena Rifà Pous com a membre de la Comissió
Acadèmica del programa de Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes en substitució del
professor Joan Arnedo Moreno, i de la incorporació de la professora Maria Antònia Huertas Sánchez com a
membre de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
(SIC) en substitució del professor Daniel Riera Terrén. El Consell de Direcció se’n dóna per assabentat.

Estat de la convocatòria de Group Leaders de l’IN3
La vicerectora Marta Aymerich informa que, un cop tancat el termini per a la presentació de candidatures
per al programa de Group Leaders de l’IN3, s’han presentat 17 propostes, que s’enviaran al Comitè de
Selecció extern per a valorar-les.
El Comitè de Selecció és integrat per:
–
–
–
–
–

Dr. Carles Boix
Dra. Caterina Calsamiglia
Dr. Maxi San Miguel
Dr. Markus Rabe
Dra. Núria Sebastián

La primera fase d’avaluació per part dels membres d’aquest comitè es portarà a terme durant el mes
d’octubre. Es preveu que la segona fase d’avaluació —limitada a les candidatures finalistes— es pugui
acabar al començament de desembre.
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Nomenaments de directors de programes
A proposta del vicerector Carles Sigalés s’aproven els nomenaments dels directors de programes que
figuren en la relació adjunta, amb les dates d’alta i de baixa que també hi consten.

Informació CPOA
El vicerector Carles Sigalés informa de l’última reunió de la Comissió de Programació i Ordenació
Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Des de la Direcció General d’Universitats (DGU)
es manté el criteri de programar només quatre títols nous dins del sistema per al curs 2016-2017 (entre els
quals el grau de Disseny de la UOC). La DGU també ha presentat una primera llista prospectiva de
possibles títols per al curs 2017-2018, sense especificar si hauran de ser de tres o quatre anys. S’ha
demanat a les universitats que pròximament comuniquin les seves pròpies previsions en aquest sentit.

Objectius pendents del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge per al 2015
El vicerector Carles Sigalés també informa de les accions prioritàries que cal emprendre amb vista a aquest
nou curs, per a complir els objectius estratègics del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge per al 2015.
L’informe també es presentarà a la Comissió Acadèmica de 22/09/2015.

Estat de la campanya de matriculació del primer semestre 2015-2016
Antoni Cahner presenta la situació en data 21/09/2015 de la campanya de matriculació d’estudiants nous
(primera matrícula) en titulacions oficials per al semestre 2015/1. Destaca que, sense que hagi conclòs la
campanya, se superen ja en 2.804 matrícules el total aconseguit l’any passat en el mateix període (9.471
contra 6.667, la qual cosa representa el 42,06% d’increment). Així mateix, ha augmentat un 477,97% el
nombre de matrícules dels programes en castellà (3.358 contra 581). També augmenten un 38,5% les
matrícules internacionals, si bé la quantitat encara és modesta (417 contra 301).

Conclusions de la jornada de reflexió estratègica
La vicerectora Aymerich presenta un document resum de les principals conclusions de les jornades de
reflexió estratègica que van tenir lloc a Caldes de Malavella el mes de juliol del 2015. S’acorda fer-ho arribar
a tots els membres de la Comissió Estratègica.

Carles Cortada i Hortalà
Secretari general
Universitat Oberta de Catalunya

