Comunicació dels principals acords
adoptats pel
Consell de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern

Sessió del 9 d’abril de 2018
Creació del grup de treball per a la celebració dels 25 anys de la
UOC
Davant la celebració l’any 2019 del 25è. aniversari de la fundació de la UOC, el rector
proposa constituir un Grup de treball per a l’organització dels actes que estarà constituït
per les següents persones:
-

Josep Anton Planell, Rector
Pastora Martínez, VR de Globalització i Cooperació
Josep Ma. Oliveras, Director del Gabinet del rectorat i RRII
Joan Fuster, Director dels Estudis d’Arts i Humanitats
Jordi Sánchez, Director dels Estudis de Comunicació
Lluís Pastor, Director de l’eLearn Center
Lluís Rius, Director de Comunicació
Teresa Férriz, Responsable de nous projectes
Sandra Ferrer, Directora d el’OCAP

El Consell ho ACORDA.

Pla d’acció per a la “Estratègia de Recursos Humans per a
Investigadors”
Atès que el Consell va decidir en el seu dia que la UOC s’adheria a la iniciativa impulsada
per la Unió Europea en relació a les bones pràctiques en la gestió de recursos humans
per a la recerca, coneguda sota el nom de “Human Resources Strategy for Researchers”
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(HRS4R) i a la vista dels resultats del grup de treball constituït a l’efecte, la VR Marta
Aymerich presenta el Pla d’Acció per a l’implementació de l’esmentada estratègia, a fi
d’obtenir el corresponent segell europeu.
El Consell de Direcció es té per assabentat dels treballs realitzats i APROVA el pla
d’acció.

Conveni per a la constitució d’un “Centre interuniversitari de
recerca en Ciberseguretat (CYBERCAT)”
El Consell APROVA la proposta formulada per la VR de Planificació Estratègica i
REcerca, Marta Aymerich i presentada en detall pel Dr. David Megías, Director de l’IN3,
per a la constitució, junt amb altres centres de recerca d’universitats catalanes, del
“Centre Interuniversitari de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya - CYBERCAT”.
Atès el previst a l’art. 5 de les NOF, s’acorda també sotmetre-ho al proper Patronat de
la FUOC per a la seva autorització

Projecte GRAF de treball per competències
Vista la proposta presentada pel VR de Docència i Aprenentatge, Carles Sigalés, i
explicada en detall per part de Lluís Pastor, Director de l’e-Learn Center i Àngels Fitó,
Directora dels Estudis d’Economia i Empresa, el Consell APROVA el projecte GRAF
encaminat a la implantació de la metodologia docent centrada en competències.
Un cop tancat el nou catàleg de competències transversals, actualment en fase final de
definició, s’elevarà també al Consell per a la seva aprovació.

Incorporació de professorat als Estudis d’Arts i Humanitats
A proposta de la Direcció dels Estudis d’Arts i Humanitats i amb el vistiplau del VR de
Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA la incorporació de la Dra. Marina Garcés
com a professora dels Estudis d’Arts i Humanitats amb efectes a partir del dia 1 de
setembre de 2018.
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Nomenament dels representants de la UOC al programa
“Margalida Comas” d’innovació docent.
El Consell ACORDA el nomenament de les següents persones com a representants de
la UOC en el Programa “Margalida Comas” d’innovació docent impulsat per la
Generalitat de Catalunya:
●
●

Representant en el Consell Assessor del Programa: Carles Sigalés
Representant en el Grup de treball del mateix programa: Lluís Pastor.

Nomenaments i baixes en les Direccions de Programes
A proposta de les Direccions d’Estudis corresponents i amb el vistiplau del VR de
Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA el nomenament i els cessaments en les
Direccions de Programes següents:

Alta
Estudi Nom

Cognoms

MU/MP Nom Programa
o Grau

PCE

Manuel

Armayones
Ruiz

MU

EIE

Mª Jesús

Martinez
Argüelles

MP

EIE

Fernando Alvarez
Gomez

MP

Baixa

Data d’efectivitat Data d’efectivitat

Master Universitari en
Psicologia, Salut i Qualitat
de Vida
Master en direcció de les
organitzacions en
l'Economia del
Coneixement
Master en direcció de les 03/04/2018
organitzacions en
l'Economia del
Coneixement

21/02/2018

02/04/2018

Aprovació de Memòries per a la verificació o reverificació de
programes
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA les memòries dels següents
programes docents i ACORDA iniciar el tràmit per a la seva verificació o reverificació:
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Memòries de verificació:
● MU en Traducció especialitzada
● Grau en Tècniques de desenvolupament de software
● MU en Disseny i programació de videojocs
Memòries de reverificació:
● MU en Anàlisi econòmica
● Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
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