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Sessió del 22 de febrer del 2021
Procés d’elaboració del nou Pla Estratègic i constitució dels
grups de treball
La VR Marta Aymerich explica amb detall l’estat del procés d’elaboració del Pla
Estratègic 2022-2025, els reptes estratègics que s’han plantejat, així com la proposta de
metodologia per a a la seva elaboració, la qual contempla una fase participativa -a través
de la plataforma “Decidim”- que es desenvoluparà a través de la constitució de diferents
equips de treball -amb participació paritària dels diferents grups d’interès de la
universitat- per a validar els reptes identificats i proposar, en cada cas, els objectius,
indicadors i accions corresponents que constituiran el document final a aprovar pel
Consell de Govern i, finalment, pel Patronat.
El Consell se’n té per assabentat i s’acorda postposar una setmana el vistiplau final als
efectes que es puguin incorporar suggerències, particularment en la composició dels
grups de treball.

Nomenament de Direccions de Programes
A proposta de les corresponents direccions d’Estudis, amb el vistiplau del VR de
Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA el nomenament i la baixa dels següents
membres del professorat en les Direccions de Programa que s’indiquen:
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Estudi Nom

Cognoms MU/M Nom Programa / Posició data
P
o
efectiva
grau
d’alta

ECIC

Ferran Lalueza

EDCP

Miguel Elizalde
MU
Angel
Jaume Claret
MU
Miranda
Llorenç Andreu
MU
Barrachina

EAH
EPCE

MU

EPCE

Nuria

Esteve
Gibert

MU

EIMT

Josep

Jorba

MP
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Social Media

data efectiva
de baixa

15/02/2021

Drets
Humans, 01/02/2021
Democràcia i Globalització
Història
del
Món 01/10/2020
Contemporani
Dificultats
de
16/03/2021
l'aprenentatge i trastorns
del llenguatge
Dificultats
de 17/03/2021
l'aprenentatge i trastorns
del llenguatge
Administración
de
16/03/2021
Sistema,s DevOps y Cloud
Computing
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