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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:

resen ació del ro ec e e
Josep Prieto, director dels studis d’ n orm tica
ultim dia i elecomunicació; Anna Guerrero, professora
dels studis de sicolo ia i Ci ncies de l’ ducació, i a ier aró, professor dels studis d’ n orm tica,
Multim dia i elecomunicació, presenten el disseny, objectius i estat actual del Projecte TeSLA. El Consell
es dóna per assabentat.

Proposta final enquesta de clima
El director de l’Àrea de ersones os
i uel de la De esa, resenta la ro osta inal dels
l’en uesta de clima i el calendari de la se a realit ació. El Consell hi dóna el vistiplau.

estionaris de

UOC Research Week 2016
A proposta de la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, es dóna el vistiplau al programa de la
UOC Research Week 2016.

Participació de la UOC en la «Conferencia de Cen ros De ar amen os de
raducción e n er re ación» de les universitats espanyoles
A proposta del vicerector de Docència i Aprenentatge i a etició de la direcció dels studis d’ rts i
Humanitats, s’a ro a ue la UOC u ui ormar art de la «Conferencia de Centros De artamentos de
raducción e nter retación» (CCDTI), associació de les uni ersitats es an oles ue o erei en titulacions
oficials de Traducció i Inter retació, i es dóna conformitat a la ro osta d’ statuts. El professor Salvador
Climent Roca ocupar la re resentació de la UOC en l’esmentada associació.

Nomenament de diverses direccions de programa
A proposta del vicerector de Docència i Aprenentatge, s’a ro en els nomenaments –i les corresponents
baixes– en les direccions de programes se ents, amb efectes des de les dates ue s’indi uen:
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Pere Fabra Abat
Secretari general
Universitat Oberta de Catalunya

Nom programa
MU de Direcció de les
organitzacions en
l'economia del
coneixement (DOEC)
MU de Direcció de les
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