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

Sessió de 12 d’abril del 2021
Nomenament de nou professorat als Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació
A proposta de la Directora del Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, Teresa
Guasch, un cop tancat el corresponent procés de selecció, el Consell ACORDA el
nomenament de la Dra. Cristina Mumbardó Adam com a nova professora de la UOC
adscrita als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació en l’àmbit de coneixement
“Psicologia/Intervenció en els trastorns del desenvolupament.

Autoinforme dels Estudis d’Arts i Humanitats
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA l’autoinforme elaborat pel Comitè
d’Avaluació Intern (CAI) dels Estudis d’Arts i Humanitats per a l’acreditació dels següents
programes:
● Grau d’Història, Geografia i Història de l’Art (interuniveristari UOC-UdL)
● Grau de Traducció, Interpretació i Llengües aplicades (interuniversitari
UVic/UCC-UOC).

Composició CAI dels Estudis de Dret i Ciència Política
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la composició del Comitè
d’Avaluació Intern (CAI) dels Estudis de Dret i Ciència Política per a l’acreditació de
diferents programes docents durant l’any 2021.
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Memòries de verificació de programació 2022-23
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA les Memòries per a la verificació
o reverificació de diferents programes docents previstos en la programació del curs
2022-2023.

Participació en el projecte CRUE “Competències digitals del
professorat”
Vista la invitació rebuda per part de la CRUE i a proposta del VR Carles Sigalés, el
Consell APROVA la participació de la UOC en l’enquesta que es promou des de la
Comissió Sectorial de Docència i la Comissió de TIC de la CRUE per avaluar les
competències digitals del professorat en el sistema universitari espanyol, mitjançant un
qüestionari d’autoavaluació que serà tramès a una mostra del professorat de la UOC.
El projecte es coordinarà des de l’Àrea de Qualitat.

Política institucional de coneixement obert
A proposta de la VR de Globalització i Internacionalització, Pastora Martínez, el Consell
APROVA la Política institucional de coneixement obert de la UOC que substitueix la
“Política d’accés obert de la UOC” aprovada l’any 2010.

Informes de la Xarxa d’Intel.ligència Competitiva
La prof. Eva Ortoll, directora de la Xarxa d’Intel.ligència Competitiva, presenta i comenta
els primers informes elaborats per la xarxa sobre “Tendències en e-learning” i sobre
“Competidors no universitaris”. Destaca la tasca col.laborativa que s’ha portat a terme
per a la seva elaboració.
El Consell se’n té per assabentat, hi dóna el vistiplau i acorda dedicar una sessió a
l’anàlisi més detallada de les seves conclusions.

Informacions i propostes del VG d’Operacions
Nomenament de la responsable de seguretat
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A proposta del VG Emili Rubió, i un cop tancat el procés de selecció corresponent, el
Consell ACORDA el nomenament de Clara Beleña per ocupar la posició de
responsable de seguretat de la UOC, amb dependència de la Vicegerència
d’Operacions.

Actualització de la normativa econòmica de la UOC
A proposta del Secretari General, el Consell APROVA la modificació de la normativa
econòmica de la universitat, particularment per adaptar el seu contingut a la incorporació
a la FUOC de l’activitat de l’empresa UOC-Extended Studies.
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