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

Sessió del 28 de gener de 2019
Proposta de nomenament de les Direccions dels Estudis
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i dels Estudis de
Dret i Ciència Política
Un cop tancats els processos de selecció convocats per a la renovació de les
direccions dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i els Estudis de
Dret i Ciència Política, i vista la proposta formulada per la Comissió de selecció, el
Consell dóna el vistiplau al nomenament dels següents candidats finalistes:
●
●

Direcció d’Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació: Dr. Daniel Riera
Direcció d’Estudis de Dret i Ciència Política: Dra. Raquel Xalabarder

De conformitat al previst a l’art. 6 de les NOF, el rector procedirà als corresponents
nomenaments formals amb efectes a partir de la data d’1 de febrer de 2019.

Aprovació de l’autoinforme per a l’acreditació de determinats
programes
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA l’autoinforme per a l’acreditació
del Màster universitari d’Educació i TIC i el Màster universitari d’Ocupació i mercat
de treball dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.
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Proposta d’incorporació de nou professorat als Estudis
d’Economia i Empresa
Un cop efectuat el corresponent procés de selecció per ocupar una nova posició de
professorat en els Estudis d’Economia i Empresa i vista la proposta formulada per la
Comissió avaluadora, el Consell APROVA la contractació del Dr. Pere Suau-Sánchez
com a Professor Agregat dels Estudis d’Economia i Empresa.

Modificació dels processos del Sistema de Garantia Interna de
la Qualitat (SGIQ)
A proposta del VG d’Operacions i un cop revisades i validades pels corresponents
responsables, el Consell APROVA la nova versió de determinats processos del Sistema
de Garantia Interna de la Qualitat.
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