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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 

Sessió del 14 de desembre del 2020 
 

Renovació de càrrecs  
 
A proposta de la VR de recerca, Marta Aymerich, vistos els resultats de l’avaluació 
corresponent, el Consell ACORDA la renovació  del Dr. David Megías com a Director 
de l’IN3 per a un nou període de cinc (5) anys, amb efectes des del 1 d’abril de 2020 
fins, com a màxim, el 31 de març de 2025;  i la renovació del Dr. David Masip com a 
Director de l’Escola de Doctorat per un nou període de cinc (5) anys, amb efectes 
des del dia 1 de setembre de 2020 fins, com a màxim, el dia 31 d’agost de 2025. 
 
Proposta de nova programació oficial pel curs 2022-2023 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA  la proposta de nova 
programació oficial pel curs acadèmic 2022-2023. S’elevarà al Patronat per a la seva 
aprovació final. 
 
 
Nomenament del CAI dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i 
Comunicació 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la relació de persones que 
formaran part del Comitè d’Avaluació Intern (CAI) dels Estudis d’Informàtica, 
Multimèdia i Comunicació per a l’acreditació dels següents programes: 

- Grau d’Enginyeria Informàtica 
- Màster Universitari d’Enginyeria de Telecomunicació 
- Màster Universitari de Ciència de Dades 
 
 

Convocatòria ERASMUS+ curs 2021-2022 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la convocatòria de mobilitat per 
estudiants del programa ERASMUS+ general de tots els Estudis pel curs 2021-2022. 
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Nou servei d’acompanyament a l’estudiant 
 
A proposta de la VR Àngels Fitó, el Consell APROVA el projecte de nou servei 
d’acompanyament a l’estudiant.  
 
Reorganització de la xarxa territorial 
 
A proposta de la VR Àngels Fitó i la VG Inés Teresa-Palacio, el Consell APROVA la 
reorganització i l’estratègia de desenvolupament futur de la xarxa territorial de la UOC. 
 

Modificació de la normativa electoral 
 
A proposta del Secretari general, Pere Fabra, el Consell APROVA la modificació 
puntual de la normativa electoral de la UOC. 
 
Modificació de la normativa del Consell d’Estudiants 
 
A proposta del Secretari general, Pere Fabra, el Consell APROVA la modificació de la 
normativa del Consell d’Estudiants de la UOC. 
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