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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 els temes i ha pres els acords que es descriuen a
continuació:

Informacions del rector
El rector informa del desenvolupament de la Comissió Permanent del Patronat de la FUOC que s’ha
celebrat avui mateix. S’han aprovat tots els punts previstos a l’ordre del dia.

Informacions i propostes de la vicerectora de Planificació Estratègica i
Recerca
a) La vicerectora Marta Aymerich informa del desenvolupament de l’última reunió de la Junta del CIC.
b) Informa també que cal nomenar representant de la UOC al CBUC. Atès el caràcter tècnic d’aquesta
representació, s’acorda nomenar la Sra. Clara Riera, en funcions fins que no s’hagi nomenat nou
director de la Biblioteca, que és a qui correspondrà aquesta representació.

Informacions i propostes del vicerector de Docència i Aprenentatge
a) S’aproven els autoinformes d’avaluació dels Estudis de Psicologia i dels d’Arts i Humanitats, amb
els annexos i taules corresponents.
b) S’aproven quatre annexos per incorporar al Manual del Sistema de Garantia de la Qualitat,
corresponents a processos nous no identificats en el document vigent.
c) Així mateix, es dóna el vistiplau al pla de revisió del Manual (processos, calendari i equip de treball).
L’objectiu és iniciar la revisió del manual i del seu grau d’implantació d’acord amb els compromisos
adquirits en els plans de millora de les darreres acreditacions.

Informacions i propostes de Secretaria General
Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica, d’acord amb els arts. 24 i 25 de la Normativa de drets i deures
de la UOC, el Consell aprova la desestimació del recurs plantejat en l’expedient disciplinari núm. 101/2015,
pels motius i fonaments que figuren en la resolució adjunta, tot el qual haurà de ser degudament notificat a
la interessada.

Informacions i propostes del Gabinet del Rectorat
Es presenta l’estat actual dels diversos consells assessors que hi ha a la UOC en diferents àmbits (estudis,
programes, càtedres, etc.).
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Després de diverses consideracions s’acorda la conveniència que cada Estudi pugui disposar, si ho
considera convenient, d’un Consell Assessor. La proposta de composició –que haurà d’aprovar el Consell
de Direcció– hauria de preveure la participació dels sectors i/o col·legis professionals, empleadors, etc., així
com ser representativa dels diferents àmbits territorials (Catalunya, Espanya, internacional).
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