Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció
Sessió del 27 de juliol del 2020
Pla de la UOC per a la represa de l'activitat en la fase de
desconfinament
Vist el Pla Sectorial d’Universitats aprovat pel Govern de la Generalitat en data 29 de
juny del 2020, d’aplicació a tots els centres que integren el sistema universitari de
Catalunya en la fase de desconfinament per la pandèmia de la COVID-19, el Consell
APROVA la nova versió del “Pla per a l’etapa de la represa.v3” adaptada als
requeriments de l'esmentat Pla Sectorial.

Aprovació de l’autoinforme per a l’acreditació de Màsters dels
Estudis de Ciències de la Salut
A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, Carles Sigalés, el Consell APROVA
l’autoinforme per a l’acreditació del Màster Universitari de Nutrició i Salut i el Màster
Universitari de Treball Social, dels Estudis de Ciències de la Salut.

Proposta d’incorporació de nou professorat als Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació
Un cop tancat el procés de selecció i vist l’informe de la comissió corresponent, a
proposta de la direcció dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, el Consell
APROVA el nomenament del Dr. Enrique Baleriola Escudero com a nou professor
dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació en l’àmbit de la “Psicologia del
Treball i les Organitzacions”.

Projecte “Artech Hub BCN”
El Dr. Joan Fuster, Director dels Estudis d’Arts i Humanitats, presenta al Consell el
contingut, objectius i línies principals del projecte “Artech Hub BCN”. El projecte pretén
crear un node per dinamitzar ensenyaments, recerca, transferència i disseminació en
l’àmbit on s’encreuen l’art, la ciència i la tecnologia. Sota l’impuls i lideratge de la UOC
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el projecte compta ja amb la complicitat de diferents centres de recerca i institucions
de l’art i la cultura que han manifestat el seu interès en participar-hi.
El Consell hi dóna el vistiplau i ACORDA nomenar el prof. Pau Alsina com a
responsable acadèmic del projecte amb efectes des de l’1 de setembre de 2020.

Reorientació de l’e-Learn Center
Vista la proposta de reorientació i reorganització de l’e-Learn Center presentada pel
VR Carles Sigalés i el prof. Lluís Pastor, director del Centre, el Consell l’APROVA.

Nomenament de direcció de programa
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA el nomenament interí del Dr.
Ferran Lalueza com a director del Màster Universitari en “Social Media: Gestió i
Estratègia”.

Modificació de la normativa de drets i deures i de règim
disciplinari de la UOC
A proposta del Secretari general, Pere Fabra, el Consell APROVA la modificació de la
normativa de drets i deures i del règim de disciplinari de la UOC.

Modificació de l’art. 102 de la normativa acadèmica
A proposta del Secretari general, Pere Fabra, el Consell APROVA la modificació de
l’art. 102 de la normativa acadèmica.

Modificació de la normativa econòmica
A proposta del Secretari general, Pere Fabra, el Consell APROVA la modificació
puntual de la normativa econòmica.

Proposta de resolució de l’expedient sancionador 72/2020
Vista la proposta de resolució formulada per l’instructor en l’expedient sancionador
núm. 72/2020, el Consell l’APROVA.
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Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 49/2020
Vist el recurs interposat per l’estudiant afectat/da contra la Resolució del Vicerector de
Docència i Aprenentatge de 8 de maig de 2020, recaiguda en l’expedient disciplinari de
referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el Consell ACORDA
la seva desestimació.

3

Comunicació d’acords del Consell de Direcció

Juliol 2020

