Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Sessió del 16 de desembre de 2019
Ampliació dels Consells d’Administració de les empreses del
grup
A proposta del gerent, el Consell dóna el vistiplau a l’ampliació dels consells
d’administració de les empreses del grup, amb la incorporació de la VR de
Competitivitat i Ocupabilitat, Àngels Fitó.
Així mateix, a proposta del gerent, el Consell dóna el vistiplau a la substitució del VG
Eduard Bosch per la VG Inés Teresa-Palacio en els òrgans de govern de les entitats
de la UOC a Mèxic i Colòmbia.

Aplicació de la política i els criteris de gestió de persones
A proposta del gerent, el Consell, APROVA la proposta de política i criteris per a la
gestió de persones, que inclou també les bandes retributives de l’any 2019 i les
corresponents autoritzacions a la Gerència per la seva execució, sempre de
conformitat a les partides previstes en el pressupost de la Universitat.

Canvi de denominació de l’Oficina de Serveis per a la Recerca i
la Transferència (OSRT)
A proposta del Gerent, el Consell APROVA el canvi de denominació de l’Oficina de
Serveis per a la Recerca i la Transferència (OSRT) per la d’Àrea de Recerca i
Innovació (ARI).

1

Comunicació d’acords del Consell de Direcció

Desembre 2019

Nomenament de la subdirecció de programes emergents dels
Estudis de Dret i Ciència Política
A proposta de la Direcció d’Estudis de Dret, el Consell ACORDA el nomenament del
prof. Xavier Seuba com a subdirector de programes emergents dels Estudis de Dret i
Ciència Política.

Redefinició del lloc de treball dels Tècnics i Tècniques de
Suport a la Direcció d’Estudis en Administradors/es d’Estudis
A proposta del VR Carles Sigalés i de la Gerència, el Consell APROVA la redefinició
del lloc de treball dels actuals Tècnics i Tècniques de Suport a la Direcció dels Estudis
(TSD), que passaran a denominar-se Administradors/res d’Estudis. Els canvis
s’aplicaran a partir del mes de gener de 2020.

Proposta de nova programació pel curs 2021-2022
A iniciativa del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la proposta de nous programes
docents pel curs 2021-2022, a fi que pugui elevar-se al Patronat i iniciar la seva
tramitació administrativa.
Programes nous:
- Màster Universitari en Història del Món contemporani. Condicionat a l’extinció
del Màster Interuniversitari UB/UOC en Història contemporània i món actual.
- Grau en Educació Primària
- Màster Universitari en Anàlisi i transformació de l’acció social i educativa
- Màster Universitari en Salut planetària.
Reverificacions:
- Grau de Psicologia
- Programa de Doctorat SIC (canvi de denominació per “Societat, Tecnologia i
Cultura”)
- Programa de Doctorat Interuniversitari en Bioinformàtica

Proposta per a la convocatòria “European Universities Initiative”
A proposta de la VR Martínez-Samper el Consell ACORDA iniciar els tràmits per a la
recerca de socis i preparació d’una proposta a presentar a la propera convocatòria del
Programa “European Universities Initiative” impulsat per la Comissió Europea.
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Incorporació de nou professorat als Estudis de Dret i Ciència
Política
A proposta de la Direcció dels Estudis de Dret i Ciència Política i un cop tancats els
processos de selecció i vistos els informes de la Comissió de Selecció, el Consell
ACORDA el nomenament de les següents persones com a nou professorat de la
universitat adscrit als Estudis de Dret i Ciència Política, en les àrees de coneixement
que s’indiquen:
●
●
●
●
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Dr. Marc Sanjaume. Àrea de coneixement: Dret públic/ Teoria Política
Dr. Jordi Mas. Àrea de coneixement: Relacions Internacionals, Economia
Política, Metodologia de Dades.
Dra. Tatiana Cucurull. Àrea de coneixement: Dret Privat.
Dra. Bettina Steible: Àrea de coneixement: Dret de la Unió Europea, Dret
Constitucional.
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