Comunicació dels acords
adoptats pel Consell de
Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 27 de novembre de 2017
Proposta d’adhesió al manifest “Som Escola”
El rector informa que el Sr. Eduard Vallory ha fet arribar el text d’un manifest elaborat
per l’entitat “Som Escola” i titulat “Per la consolidació, protecció i millora del model
educatiu català”, amb la petició que la universitat valori l’oportunitat d’adherir-s’hi.
El Consell APROVA adherir-s’hi, ja sigui en el marc de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques -si així ho decideixen totes les universitats que en formen parto, en cas que no fos així, de manera individual com a UOC.

Flexibilització de la docència durant la jornada electoral del 21
de desembre 2017
El VR Carles Sigalés explica que en la sessió de la “Comissió d’accés i afers estudiantils”
del Consell Interuniversitari de Catalunya del passat dia 22.11.2017 es va prendre
l’acord de recomanar a les universitats de Catalunya que declarin com a no lectiu el dia
21 de desembre de 2017 en el que se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya.
Atesa la especificitat de la metodologia no presencial de la UOC i la procedència dels
seus estudiants, proposa que s’acordi una flexibilització de les activitats durant aquest
dia, tant pel que fa a la docència com al lliurament de proves de qualsevol tipus.
El Consell així ho ACORDA.

Reconeixement d’assignatures d’idiomes
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El VR Carles Sigalés explica que molts estudiants aporten certificats del coneixement
de llengües emesos per altres organismes oficials i centres superiors d’ensenyament
d’idiomes -espanyols i estrangers- a fi que els siguin reconeguts pels crèdits
corresponents de les diverses assignatures de llengües dels diferents programes de la
UOC.
Vistos els informes jurídics i acadèmics corresponents sobre la procedència d’aquest
reconeixement i atès que correspon al Consell de Direcció -actuant per delegació del
Consell de Govern- determinar la normativa acadèmica, proposa l’adopció del següent
acord:
"El coneixement d’idiomes acreditat per organismes oficials, centres superiors i
altres universitats (espanyoles o estrangeres) d’acord amb els nivells del Marc
Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL), es pot reconèixer en
crèdits d’assignatures d’idiomes dins dels plans d’estudis de les titulacions
oficials o dins dels programes de llengües de la UOC.
Aquest reconeixement es tramita amb una sol·licitud d’avaluació d’estudis previs
i d’acord amb els articles 6 i 13 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials."
El Consell ho APROVA.

Designació de membres de la Junta Electoral de la universitat
El VR Cales Sigalés explica que a principis de 2018 caldrà convocar eleccions de
representants de les Comissions d’Estudis i, per tant, caldrà constituir la corresponent
Junta Electoral. De conformitat al que disposa l’art. 6 de la Normativa electoral de la
universitat, correspon al Consell la designació dels representants del personal acadèmic
i del personal de gestió en l’esmentada Junta.
En conseqüència, proposa designar les següents persones com a membres de la Junta
Electoral que haurà d’administrar els propers processos electorals:
-

Sra. Maria Boixadera Ibern com a representant del personal de gestió.
Sr. Francesc Núñez Mosteo com a representant del professorat.

El Consell ho APROVA.

Tancament de punts UOC a Catalunya
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El director del Gabinet del Rectorat i Relacions Institucionals, Josep Maria Oliveras,
presenta la llista de “Punts UOC” existents a Catalunya. Recorda que són espais
bàsicament informatius i que depenen directament d’ajuntaments o altres institucions
públiques o privades del territori, en els que la UOC no hi té personal ni infraestructura
pròpia. Atès que s’ha comprovat que, per diverses causes, alguns d’aquests punts han
deixat de tenir activitat, es proposa el tancament dels següents:
●
●
●
●
●

Blanes
La Fatarella
La Pobla de Segur
Mora d’Ebre
Palafrugell

●
●
●
●
●

Rubí
Santa Coloma de Farners
Sort
Vic
Vidreres

El Consell ho APROVA.
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