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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:

Participació de la UOC en l’Science2.0/Open Science Expert Group de l’EUA
La vicerectora Marta Aymerich informa de la proposta que ha rebut, a instàncies de la Conferència de
Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE), per a participar, en la condició de vicerectora de Planificació
Estratègica i Recerca de la UOC, en el grup d’experts Science2.0/Open Science organitzat per l’Associació
Europea d’Universitats (EUA) en representació de totes les universitats espanyoles.
Es valora molt aquesta participació i s’hi dóna el vistiplau.

Estat de negociació del contracte programa 2015-2018
El gerent Antoni Cahner exposa els termes en què finalment s’ha tancat la negociació del contracte
programa 2015-2018, el qual —segons informacions de la mateixa Secretaria d’Universitats i Recerca—,
comença el tràmit per a ser aprovat pel Govern.

Informe del tancament de la campanya de matriculació de programes de grau
del primer semestre 2015-2016
Un cop tancada la campanya de matriculació dels programes de grau d’aquest primer semestre del curs
2015-2016, el gerent informa dels resultats obtinguts. Com ja es va fer constar en l’anterior sessió del
Consell, s’han complert globalment els objectius de la campanya que s’havien previst. Es destaca
particularment l’augment elevat de la matrícula dels programes en castellà, com a conseqüència de
l’anivellament de preus amb el campus en català.

Nomenaments
A proposta del gerent, Antoni Cahner, s’acorda nomenar el Sr. Luis Matías Álvarez González director de
l’Àrea de Gestió de Programes amb efectes des de l’1 d’octubre de 2015.
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