Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Sessió del 13 de gener de 2020
Oferta de places per la convocatòria d’ajudes “Ramon y Cajal”
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA la relació de places que la
UOC ofertarà dins de l’actual convocatòria d’ajuts del Programa “Ramon y Cajal”,
després d’haver recollit els interessos dels diferents grups i investigadors.
Nombre de places per àmbits de coneixement:
●
●
●
●
●
●
●
●

3 Ciències Socials
1 Dret
1 Psicologia
1 Filosofia
1 Filologia
2 Tecnologia Electrònica i de les Comunicacions
1 Educació
1 Energia i Transport

Actualització de la normativa de Direccions de Programa
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA l’actualització de la Normativa
de Direccions de Programa.

Incorporació de nou professorat als Estudis de Ciències de la
Informació i la Comunicació
A proposta de la Direcció dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació,
un cop tancat el procés de selecció i vist l’informe de la Comissió de Selecció, el
Consell ACORDA el nomenament de la Dra. Ana Isabel Bernal-Triviño com a nova
professora adscrita als esmentats Estudis en l’àrea de coneixement de “Periodisme”.
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Portafoli de UOC_X
Vista la proposta formulada pel Director de UOC_X, Ignasi Buyreu, amb el vistiplau de
la VR de Competitivitat i Ocupabilitat, Àngels Fitó, el Consell APROVA el nou portafoli
de UOC_X.

Propostes de noves inversions per part d’Invergy SLU
Vista la proposta formulada per el Comitè d’inversions d’Invergy SLU -el vehicle
empresarial creat per la FUOC per invertir en start-ups i spin-offs procedents de
l’ecosistema innovador de la UOC- el Consell APROVA les propostes d’inversió en les
següents iniciatives, en els termes i quantitats que figuren en els informes
corresponents:
-
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“Jo també llegeixo”: Aplicació per ajudar a aprendre a llegir a infants amb
dificultats d’aprenentatge.
“SeniorDomo”: Servei avançat de teleassistència per a gent gran.
“BeChallenge”: Plataforma per al sector educatiu que facilita el disseny i
gestió d’entorns digitals d’aprenentatge basats en la col.laboració i la creativitat.
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