Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Actuant per delegació del Consell de Govern

Sessió del 22 de març del 2021
Nomenament de nou professorat als Estudis de Ciències de la
Salut
Vista la proposta de la Direcció dels Estudis de Ciències de la Salut, un cop tancat el
corresponent procés de selecció, el Consell ACORDA el nomenament del Dr. Marco
Inzitari com a nou professor dels Estudis de Salut en l’àmbit de coneixement de
“Envelliment”.

Nova manera de treballar i òrgans de coordinació
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA la reformulació de la Comissió
Estratègica i de la Comissió Acadèmica per adaptar-les als principis de la nova forma
de treballar a la UOC.
Respecte a la Comissió Estratègica, se centrarà en la seva funció original de debatre
i proposar el contingut del Pla Estratègic i fer el seguiment de la seva execució i revisió,
per la qual cosa es proposa reduir la periodicitat de les reunions -entre 4 i 5 a l’any-,
incorporar les sotsdireccions dels Estudis (per afavorir la interacció d’equips i reforçar la
idea que l’activitat acadèmica és el nucli de la universitat) i prioritzar el treball asíncron,
especialment respecte a tots els assumptes informatius.
I, pel que fa a la Comissió Acadèmica, se centrarà en el seguiment i la coordinació de
l’execució de l’activitat acadèmica d’acord amb les bases del Pla Estratègic i el pla anual
d’objectius. És l'òrgan on es debaten aspectes de les tres missions universitàries, així
com els d’organització interna per a fer-les possibles. Per això es proposa actualitzar la
seva composició amb la incorporació de les vicegerències d’activitat i de la direcció de
l’e-Health Center.
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Incorporació de nou professorat als Estudis d’Informació i
Comunicació
A proposta de la Direcció dels Estudis d’Informació i Comunicació, un cop conclòs el
procés de selecció corresponent, el Consell ACORDA el nomenament del Dr. Marc
Compte Pujol com a nou professor dels Estudis d’Informació i Comunicació en l’àmbit
de coneixement de “Publicitat i Relacions Públiques (comunicació corporativa)”.

Comitès d’avaluació interna dels Estudis de Psicologia i Ciències
de l’Educació
A proposta de la Direcció dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i amb el
vistiplau del VRDA, el Consell APROVA la relació de membres que han de formar part
del Comitè d’Avaluació Intern (CAI) per a l’avaluació els següents programes docents:
- Màster universitari de Psicopedagogia
- Màster universitari de Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge
- Màster universitari de Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d’intervenció
Així mateix, el Consell APROVA la relació de membres que formaran part del Comitè
d’Avaluació Intern (CAI) que ha d’avaluar el següent programa docent:
- Màster universitari de d’Avaluació i gestió de la qualitat a l’Educació superior.

Calendari Acadèmic 2021-2022
A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, Carles Sigalès, el Consell APROVA el
calendari acadèmic del curs 2021-2022, en el benentès que segons com evolucioni la
situació sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19 es faran les adaptacions
necessàries.

Nomenament de Direccions de programes docents
A proposta de les corresponents direccions d’Estudis i amb el vistiplau del VRDA, el
Consell APROVA el nomenament -i les baixes corresponents- del professorat que es
relaciona en la direcció dels següents programes docents:
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Estudi Nom

Cognoms

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

ECIC

Mireia

MU

ECIC

Silvia

Montaña
Blasco
Sivera Bello

EEE

Joan

Llobet

MP

EIMT

David

ECIC
ECIC

MU

Merino
MU
Arranz
Sandra Sanz Martos SDP
E
Silvia
Sivera Bello SDP
E

de

Estratègia i Creativitat en 15/03/2021
Publicitat
Estratègia i Creativitat en
14/03/2021
Publicitat
Direcció
econòmica
i
28/02/2021
financera de l'empresa
Bioinformàtica
i 02/03/2021
Bioestadística
Sotsdirecció
programes 15/03/2021
emergents
Sotsdirecció
programes
14/03/2021
emergents

Modificació de programes docents
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA les propostes de modificació de
determinats programes de Grau i Màster i acorda iniciar la seva tramitació davant
l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari.

Pla de diversitat funcional per a l’equip propi
A proposta de la VG de Finances i Recursos, Eduard Bosch, el Consell APROVA el “Pla
de diversitat funcional” per a l'equip propi.
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