Comunicació d’acords del Consell
de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern

Incubadora d’Iniciatives Transversals
La VR Marta Aymerich informa que en el marc de l’esquema general de la Governança
de la Recerca es preveu disposar d’una “Incubadora d’iniciatives transversals” que
permeti fer els estudis de prospecció i treballs previs necessaris abans de posar en
marxa projectes de contingut i interès transversal entre diferents Estudis, Centres i
àmbits de coneixement (com són, per exemple, el projecte EduCatalyst o la iniciativa
de crear un e-Health Center).
El Consell hi dóna el vist-i-plau.

Perfil acadèmic del professorat permanent i el
professorat col·laborador
El VR Carles Sigalés presenta les dades i una primera valoració en relació a les ratios
de professorat/estudiants, així com del perfil acadèmic del professorat –permanent i
col·laborador- als efectes del compliment dels requisits previstos al Reial Decret
420/2015, de 29 de maig, sobre creació, reconeixement, autorització i acreditació
d’universitats i centres universitaris.
Es constata que la UOC compleix els requisits previstos a l’art. 7 de l’esmentat RD
respecte a les ràtios de professorat permanent en relació al nombre d’estudiants a
temps complet, així com en relació al perfil acadèmic d’aquest professorat.
Pel que fa al professorat doctor que participa en els Màsters s’acorda fer una anàlisi
més detallada –tenint també en compte l’intensitat de dedicació dels professors
col·laboradors- a fi i efecte de poder adoptar, si fos necessari, les mesures
d’adequació corresponents.
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Pla Director de Responsabilitat social
Vista l’estratègia i objectius del VR de Globalització i Cooperació, es proposa que la
competència sobre les polítiques de responsabilitat social s’enquadrin en les funcions
del Vicerectorat de Globalització i Cooperació, en el benentès que aquesta és una
temàtica que afecta transversalment a tota l’organització, per la qual cosa en el seu
moment caldrà nomenar un Comitè de Seguiment adhoc.
El Consell així acorda.

Pere Fabra Abat
Secretari General
Universitat Oberta de Catalunya
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