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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:

ni icació dels cam us cri eris er a la es ió de les llen

es

Pilar Murtra i Ramon Capillas presenten l’estat del projecte de la unificació dels campus i, en concret, les
solucions proposades per a la gestió de les llengües. El Consell hi dóna el vistiplau.

anuals d’a aluació de l’ac i i a acad mica del ro essora
El vicerector Carles i al s presenta la proposta de Manual d’a aluació de l’acti itat acad mica del
professorat, en els seus tres apartats de Doc ncia nno ació i Direcció cad mica Despr s d’un ampli
de at el Consell i dóna el istiplau a proposta ser presentada al pro essorat mit an ant reunions am
els diferents Estudis, a fi de donar-la a con i er i millorar-la en all ue s’escai ui a ans de ser sotmesa a
certi icació per part de l’ QU

ro ació del calendari acad mic del curs 2016-2017
proposta del Vicerectorat de Doc ncia i prenentat e s’apro en les dates clau del calendari acad mic del
proper curs 2016-2017. Es destaca ue el curs aur de comen ar una setmana m s tard del ue s
habitual a causa de la parada t cnica ue tindr el Campus la primera setmana del mes d’a ost per motiu
de la uni icació de les ases de dades la ual cosa aconsella donar una mica m s de mar e als e uips per
a comen ar el curs amb plenes garanties.
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