Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Sessió del 26 de juliol del 2021
Revisió del pressupost segon trimestre (6+6)
A proposta del Gerent, el Consell APROVA la revisió del pressupost corresponent al
segon trimestre (6+6).

Convocatòria per l’accés a les posicions de professorat
catedràtic, agregat i sènior
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la convocatòria competitiva 2021
i el calendari de les proves d’accés a les posicions de professorat catedràtic, agregat i
sènior.

Incorporació de nou professorat als Estudis de Dret i Ciència
Política
S’incorpora a la reunió Raquel Xalabarder, Directora dels Estudis de Dret i Ciència
Política, que presenta -un cop tancats els corresponents processos de selecció-, les
candidatures finalistes per a ocupar diferents posicions de professorat propi als
esmentats Estudis, en els àmbits de coneixement de a) Law & Economics i b)
Criminologia/Victimologia
Vistes les propostes, el Consell ACORDA el nomenament com a nou professorat de la
UOC adscrit als Estudis de Dret i Ciència Política de les següents persones:
-

Dra. Laura Alascio Carrasco en l'àmbit de coneixement de “Law & Economics”
Dra. Irene Montiel Juan, en l’àmbit de coneixement de “Criminologia
/Victimologia”

Nomenament de la subdirecció de programes emergents dels
Estudis de Salut
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A proposta de la direcció dels Estudis de Salut, el Consell APROVA el nomenament de
la prof. Elena Muñoz en substitució de la prof. Marta Massip com a nova responsable
de la subdirecció de programes emergents dels esmentats Estudis.

Projecte “La Nova Ruralitat”
A proposta de la VR Àngels Fitó el Consell APROVA el projecte “La Nova Ruralitat”,
l’objectiu del qual és identificar un pla d’accions que alineï la missió capacitadora i
transformadora de la UOC a les necessitats dels territoris en risc de despoblament. El
projecte va lligat també a la reestructuració i noves funcions de la xarxa territorial.

Transformació de la Xarxa Territorial
A proposta de la VG Inés Teresa-Palacio, el Consell APROVA la nova estructura de la
xarxa territorial, així com el pla i el calendari de transició.
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