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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:

Política de recursos d’aprenentatge
A proposta de la Gerència, s’aprova una modificació en la política de recursos d’aprenentatge i en les
modalitats de cobrament segons el suport, amb la finalitat d’avançar vers un escenari futur en què la
tramesa en suport físic sigui residual.

Reorganització de l’Àrea de Compres i Contractació i creació d’un equip
transversal de suport a la gestió de les àrees i els estudis
A proposta de la Gerència, s’aprova la proposta de reorganització de referència. L’objectiu final és millorar el
servei als clients interns de la UOC, i incrementar l’eficiència i l’eficàcia amb la redistribució i la consolidació
de les tasques que actualment estan repartides en diferents grups, tot augmentant l’especialització de les
persones a les quals s’assignen i la professionalització dels rols.

Aprovació de la memòria del nou grau de Disseny i Creació Digital
A proposta del vicerector de Docència i Aprenentatge, Carles Sigalés, s’aprova la memòria del nou grau de
Disseny i Creació Digital, amb el nou format de 180 crèdits, perquè es pugui començar el procés de
verificació corresponent.

Correcció d’errors en la relació de nomenaments de directors de programa
(Consell de Direcció del 19/11/2015)
Després d’haver advertit un error en la relació dels nomenaments de directors de programa aprovada en el
Consell del dia 19 d’octubre de 2015, s’acorda esmenar-la, en el sentit que la direcció de programa del
màster universitari de Neuropsicologia correspon a la Prof. Elena Muñoz Marrón i no al Dr. Jaume
Kulisevsky —com figurava en aquella relació—, sempre amb efecte a partir del dia 14 d’octubre de 2015.

Aprovació de la Càtedra Telefonica-UOC de Disseny i Creació Multimèdia
A proposta de la vicerectora Marta Aymerich, un cop vistos els informes preceptius i de conformitat amb el
que preveu l’art. 2 del Reglament de funcionament de càtedres de la Universitat Oberta de Catalunya en
col·laboració amb altres entitats, s’aprova la formalització de l’acord per a la constitució de la Càtedra
Telefonica-UOC de Disseny i Creació Multimèdia, adscrita als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i
Telecomunicació, que estarà sota la direcció del professor Dr. Enric Mor Pera.
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Aprovació del document Criteris d’actuació i nova organització de
l’estructura de la recerca i la innovació a la UOC
A proposta de la vicerectora Marta Aymerich, s’aprova el document de referència, amb la finalitat d’adaptar
l’estructura i l’organització de les activitats de recerca i innovació de la Universitat als objectius que
s’estableixen en el Pla estratègic 2014-2020 en relació amb aquests dos àmbits d’actuació.
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