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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: 

 

Proposta de creació d’un vicerectorat per a l’àmbit de la internacionalització 

El rector presenta la proposta d’ampliar el Consell de Direcció de la universitat amb la incorporació d’un 
Vicerectorat de Relacions Internacionals, a fi de coordinar el conjunt d’accions previstes en el Pla estratègic 
amb relació a la internacionalització. Després d’un torn d’intervencions, la resta de membres del Consell hi 
mostra el seu acord. Un cop explicat a la propera Comissió Estratègica el rector procedirà a efectuar el 
corresponent nomenament.  

 
Notorietat i impacte de la UOC als mitjans i a internet 

S’incorpora a la reunió el director de l’Àrea de Comunicació per presentar l’informe sobre «Notor ietat i 
impacte de la UOC als mitjans i a internet». 

El consell hi dóna el vistiplau. Es presentarà a la Comissió Estratègica propera. 

 

Seguiment del Pla estratègic en l’àmbit de la Recerca i la Innovació 

La vicerectora Marta Aymerich presenta l’informe de seguiment del Pla estratègic en l’àmbit de la Recerca i 
la Innovació. Després de diversos comentaris, el Consell hi dóna el vistiplau. 

 

Convocatòria d’accions Erasmus + per al curs 2016-2017 

El vicerector Carles Sigalés presenta la proposta de convocatòria de les accions Erasmus + per al proper 
curs 2016-2017. El Consell hi dóna l’aprovació. 

 

Substitució temporal a la direcció dels Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació 

Atès que la professora Teresa Guasch, directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, estarà 
en els propers mesos de permís per maternitat; es proposa que el professor Manuel Armayones la 
substitueixi, en funcions, durant el període indicat. 

S’acorda el nomenament del Dr. Manuel Armayones com a director en funcions dels Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació a partir del dia 18 de gener de 2016. 
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