Comunicació dels principals
acords adoptats pel
Consell de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 1 d’octubre 2018
Nomenament del representant de la UOC al Comitè de
seguiment del Conveni CYBERCAT
A proposta de la VR de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, el Consell
APROVA el nomenament del professor David Megías, director de l’IN3, com a
representant de la UOC al Comitè de seguiment del Conveni del CYBERCAT.

Designació de representant de la UOC al Clúster de Salut Mental
de Catalunya
A proposta de la VR de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, el Consell
APROVA que la representació de la UOC a l’Associació i a la Junta Directiva del Clúster
de Salut Mental de Catalunya correspondrà a la Direcció dels Estudis de Ciències de la
Salut.

Renovació del mandat de les Direccions d’Estudis i nova
convocatòria per a optar a les direccions que queden vacants
El VR de Docència i Aprenentatge, Carles Sigalés, informa que a punt de concloure el
mandat de cinc anys de determinades Direccions d’Estudis, el director dels Estudis
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d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, Dr. Josep Prieto, i la directora dels Estudis
de Dret i Ciència Política, Dra. Ana Delgado, han manifestat la seva voluntat de no optar
a un nou mandat; mentre que la directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de
l’Educació, Dra. Teresa Guasch, la directora dels Estudis d’Economia i Empresa, Dra.
Àngels Fitó i el Director dels Estudis d’Arts i Humanitats, Dr. Joan Fuster, han manifestat
la seva disponibilitat, si el Consell de Direcció i el rector ho consideren convenient, a
renovar el seu mandat.
Per tot això, el Consell de Direcció ACORDA:
1) Informar favorablement i proposar al rector la renovació del mandat per a un nou
període de cinc anys de l’actual directora dels Estudis de Psicologia i Ciències
de l’Educació, Dra. Teresa Guasch, de la directora dels Estudis d’Economia i
Empresa, Dra. Àngels Fitó i del director dels Estudis d’Arts i Humanitats, Dr. Joan
Fuster.
2) Obrir la corresponent convocatòria per a la selecció dels nous/ves directors/res
dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i dels Estudis de Dret i
Ciència Política, de conformitat amb el procediment establert.
3) Agrair al Dr. Josep Prieto i a la Dra. Ana Delgado, la tasca que han desenvolupat
durant els últims cinc anys en la direcció dels seus respectius Estudis.
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