Comunicació dels principals acords
adoptats pel
Consell de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 7 de maig de 2018
Proposta d’incorporació de nou professorat als Estudis
d’Economia i Empresa
Un cop efectuat el procés d’avaluació i entrevistes entre les candidatures presentades
per ocupar la posició oberta en l’àmbit de coneixement de “Màrqueting”, dels Estudis
d’Economia i Empresa, i vista la proposta formulada per la Comissió de Selecció, el
Consell APROVA la incorporació de la Dra. IVIANE RAMOS DE LUNA.

Candidatures de la UOC a la convocatòria de la Distinció Jaume
Vicens Vives 2018
El VR Carles Sigalés presenta les propostes a presentar per part de la universitat a la
convocatòria per a la Distinció Jaume Vicens Vives 2018:
●

En modalitat col·lectiva es presentarà l’eLearn Center pel seu Projecte “La
formació del professorat: un element constitutiu del model de la UOC”.

●

En modalitat individual es presentarà la professora Teresa Sancho pel seu
Projecte “Pla d’acció per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge en
assignatures de matemàtiques a la UOC, amb l’aplicació d’una metodologia
basada en l’activitat continuada i una retroalimentació immediata”.

El Consell ho APROVA
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Revisió del Pla Director de Sistemes d’Informació
Emili Rubió, Director de l’Àrea de Tecnologia, i Clara Beleña i José Ramon Rodríguez,
responsables del Pla Director de Sistemes d’Informació, presenten al Consell el balanç
d’execució del Pla Director de Sistemes d’Informació del període 2015-2017, la proposta
de revisió del mateix fins al 2020, així com el portafoli de projectes, proposta de
governança i marc de finançament.
Després de diverses intervencions dels membres del Consell i aclariments per part dels
responsables, el Consell es té per assabentat i dona el vistiplau als resultats del Pla fins
a la data i APROVA la revisió del Pla Director de Sistemes d’Informació per al període
2015-2017 i documentació associada (portafoli de projectes, proposta e governança i
marc de finançament).

Proposta de nomenament dels membres de la Comissió mixta
UOC-Ajuntament de Barcelona
El Consell ACORDA designar a la VRA Pastora Martínez Samper i el Gerent Antoni
Cahner per formar part de la comissió mixta de treball prevista en el conveni bilateral
entre l'Ajuntament de Barcelona i la UOC recentment signat.

Proposta de la Fundació Universitària el Bages
Atesa la petició rebuda de la Fundació Universitària del Bages (FUB) per la qual sol.licita
el suport del Rector de la UOC perquè sigui concedida la Medalla de la Ciutat de
Manresa a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, el Consell ACORDA
accedir a l’esmentada petició.
El Rector adreçarà una carta a la FUB manifestant el seu suport a la iniciativa.
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