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

Sessió del 17 de maig del 2021
Proposta de participació en un projecte Erasmus +
A proposta de la VR Aymerich, el Consell APROVA la participació de la UOC, en
condició d’organització associada, en el Projecte Erasmus+ “digi-UR: A European
Network for Digital Undergraduate Research: Digital readiness, lifelong learning,
inclusion”, el qual pretén promoure la recerca i l’aprenentatge de la recerca entre
estudiants de Grau i Màster (d’especial interès en relació a l’elaboració de TFGs i TFMs).

Autoinforme d'avaluació del MU en Avaluació i Gestió de la
Qualitat de l'Educació Superior
A proposta del VRDA. el Consell APROVA l’autoinforme per a l’avaluació del Màster
Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat de l’Educació Superior elaborat
pels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. El VR explica que en aquest cas el
procés avaluatiu el porta a terme l’Agència de Qualitat i Prospectiva Universitària
d’Aragó (ACPUA), atès que el Màster s’imparteix en col.laboració amb l’Agència de
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Desprogramació del MU d’Acció Social i Educativa
A proposta el VRDA, el Consell APROVA la desprogramació del Màster Universitari
d’Acció Social i Educativa, atès que no s’ha obtingut la seva verificació.

Assignació d’una Beca de col.laboració
En data 11 de maig, el “Ministerio de Educación y Formación Profesional” ha concedit
a la UOC una beca de col·laboració a la UOC amb l’objectiu que un estudiant que estigui
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finalitzant els estudis de Grau o estigui cursant el primer curs d’un Màster Universitari,
pugui iniciar-se en les tasques de recerca col·laborant en un dels Estudis de la UOC.
El Consell de Direcció de la UOC acorda assignar la beca adjudicada pel “Ministerio de
Educación y Formación Profesional” als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i
Telecomunicacions.
Aquest acord serà ratificat en la pròxima reunió del Patronat de la Fundació per a la
Universitat Oberta de Catalunya.

Adhesió als compromisos climàtics de la Generalitat de
Catalunya
La VR Martínez explica que en el marc de la 1ª Cimera Catalana d’Acció Climàtica
(Gener 2020) impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, es van definir una
sèrie d’iniciatives que contribueixin a fer una transició més ràpida, justa i eficaç cap a
una economia neutra en carboni. Des de la Generalitat de Catalunya es considera vital
que totes les entitats, en la mesura que es pugui i segons les capacitats i característiques
de cadascuna, s’adhereixin als compromisos climàtics per sumar esforços en la lluita
contra el canvi climàtic. Per a això s’han definit una sèrie de compromisos, tant generals
com sectorials, a realitzar a curt/mig termini, la majoria dels quals es troben en línia amb
els objectius globals impulsats per les Nacions Unides en la seva Agenda 2030, els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A data d'avui hi ha ja més de 100
entitats adherides.
La UOC ha realitzat també una anàlisi de quins d’aquests compromisos serien
assumibles ateses les característiques de l’organització als efectes d’adherir-se a la
crida.
Per això, a proposta de la VR Pastora Martínez, el Consell APROVA l’adhesió als
compromisos climàtics de la Generalitat de Catalunya en aquells aspectes i termes que
són de veure en el document adjunt.

Format de les activitats institucionals
El Consell ACORDA mantenir la recomanació de continuar celebrant els actes i les
activitats institucionals en format ‘on line’ fins a final del mes de juliol. A la vista de com
evolucioni la situació de la pandèmia de la Covid-19 i les resolucions que emeti el Govern
i el PROCICAT, es decidiran i es comunicaran les condicions de treball a partir de
setembre i durant el proper curs acadèmic 2021-2022.
2

Comunicació d’acords del Consell de Direcció

Maig 2021

