
 

 

Comunicació acords del Consell de Direcció (19/06/2017)  pàg 1

 
 

Comunicació d’acords del Consell 
de Direcció 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
Sessió del 3 de juliol de 2017 

 

 
 

Model de governança dels Estudis 
 
El VR Carles Sigalés presenta la proposta de nova governança dels Estudis que ja ha 
estat discutida amb les direccions d’Estudis en el marc de la Comissió Acadèmica. 
 
Després de diverses intervencions, el Consell hi dóna la seva aprovació. 

 
Titulació de personal acadèmic 
 
El VR Carles Sigalés presenta l’informe sobre la situació actual del personal acadèmic 
(professorat propi i PDCs) en relació al compliment dels criteris establerts en el Decret 
420/2015, de 29 de maig i, en concret, sobre el nombre de doctors i professorat acreditat 
en cadascun dels diferents programes formatius, així com les accions que es proposen 
de cara els propers cursos 2017-18 i 2018-19. 
 
El Consell es té per assabentat de l’informe i aprova les accions a desenvolupar. 
 

Fons de recerca 
 
La VR Marta Aymerich presenta les propostes d’aplicació dels romanents de recerca de 
diversos projectes, presentades pels corresponents investigadors principals. 
 
El Consell les aprova, en el benentès que les quantitats corresponents hauran de ser 
gastades durant l’exercici 2017. 
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Nomenament de la Direcció de Programa del doctorat 
interuniversitari en Bioinformàtica 
 
La VR Marta Aymerich proposa que la Direcció del Programa de Doctorat 
Interuniversitari en Bioinformàtica recaigui en la professora dels Estudis de Ciències de 
la Salut, Dra. Carme Carrión Ribas. 
 
El Consell hi dona el vistiplau. D’acord amb les NOF, el rector procedirà a fer el 
corresponent nomenament. 
 

DXtera Institute 
 
La VR Pastora Martínez, juntament amb la VR Marta Aymerich, informen de l’estat actual 
de les negociacions amb “DXtera Institute”, després de la recent proposta d’aquesta 
entitat, impulsada des del MIT, perquè la UOC en sigui membre fundador i exerceixi com 
a  “hub” europeu de l’Institut. 
 
El Consell acorda participar-hi. En el termini de dos anys caldrà fer-ne la corresponent 
avaluació. El seguiment del projecte el farà la VR de Recerca. 
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