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

Sessió del 19 d’abril del 2021

Proposta de candidatures UOC a la Distinció Jaume Vicens
Vives
A proposta el VR Carles Sigalés, el Consell APROVA presentar les següents
candidatures a la convocatòria 2021 de les “Distincions Jaume Vicens Vives a la Qualitat
Docent Universitària”:
●

Modalitat individual: Projecte “Competència comunicativa per a
professionals de les TIC”, desenvolupat per la prof. Maria Jesús Marco
Galindo.

●

Modalitat col.lectiva: Projecte “L’avaluació en línia segura: una proposta de
millora i innovació transversal a través de la verificació de l'autoria i
l’autenticació dels estudiants”, desenvolupat per l’equip format per Ana Elena
Guerrero, Xavier Baró, M. Elena Rodríguez, David Bañeres i Josep Prieto.

Calendari de les eleccions a Consell d’Universitat i Consell
d’Estudiants (2021-2024) i designació de membres de la Junta
Electoral.
El Secretari general, Pere Fabra, informa que properament s’obrirà la convocatòria per
a les eleccions al Consell d’Universitat i al Consell d’Estudiants pel trienni 2021-2024
mitjançant la corresponent Resolució del rector que es publicarà el dia 17 de maig de
2021.
L'endemà de la convocatòria de les eleccions, es constituirà la Junta Electoral que té la
competència de vetllar per l'organització, el seguiment i ia supervisió del procés
electoral.
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De conformitat amb l'establert a l'article 6.1 de la Normativa Electoral de la Universitat,
la Junta Electoral és formada pel Secretari General, que n'exerceix la presidència, un
representant dels estudiants, designat per l'òrgan de representació dels estudiants, i un
representant del personal acadèmic i un representant del personal de gestió, ambdós
designats pel Consell de Govern.
En conseqüència, es proposa al Consell de Direcció designar -per delegació del Consell
de Govern- com a membres de la Junta Electoral que regirà el procés electoral al
Consell d'Universitats i al Consell d'Estudiant pel trienni 2021-2024 a les següents
persones:
- Sra.Clara Beleña, com a representant del personal de gestió.
- Sr. Josep Maria Marco, com a representant del personal acadèmic.
El Consell així ho APROVA.
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