Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Sessió del 2 de març del 2020
Reporting Pla Estratègic 2017-2020: període juny-desembre
2019
La VR Marta Aymerich presenta el quadre de control de l'evolució del Pla Estratègic,
(fase 2017-20) corresponent al període de juliol a desembre 2019, així com el quadre
de control d’objectius operatius corresponents a l’any 2019 .
El Consell hi dóna el vistiplau.

Nomenament de Direccions de programa
A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA el nomenament i
cessament de les següents persones en la Direccions de Programes que s’indiquen:
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Extinció del programa Màster Universitari en Millora dels
Ensenyaments de l’Educació Infantil i Primària UVic-UCC/UOC
amb efectes des del curs 2020-2021
A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA l’extinció del
Màster Universitari en Millora dels Ensenyaments de l’Educació Infantil i Primària UVicUCC/UOC, amb efectes des del curs 2020-2021.

Proposta del nou Pla d’Igualtat 2020-2025
La VR Pastora Martínez presenta la proposta del nou Pla d’Igualtat pel període 20202025. La VR explica els objectius estratègics i operatius que s’articulen al voltant de
quatre eixos: docència, recerca, organització i comunicació i que s’han treballat de
manera col.laborativa amb participació dels diferents col.lectius de la universitat
(acadèmia, gestió i estudiants).
Després de diverses intervencions i comentaris dels presents, el Consell dóna el
vistiplau a la proposta, que un cop completada es tornarà a portar al Consell per a la
seva aprovació definitiva.

Report del viatge a les seus de Colòmbia i Mèxic
La Vicegerent Inés Teresa-Palacio presenta el resultat de les activitats portades a
terme durant la visita de treball realitzada, junt amb la Directora de l’Àrea de
Màrqueting, Sílvia Soler, i la Directora de campanyes, Patrícia Bonjoch, a les seus de
Colòmbia i Mèxic.
El Consell se’n té per assabentat i valora molt positivament els resultats.
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Celebració dels 25 anys de la UOC: proposta de treball i
programació
El Director de Relacions Institucionals, Josep Maria Oliveras, junt amb Lluís Rius i
Teresa Fèrriz, exposen la proposta d’activitats i la programació d’actes per a la
celebració del 25è. aniversari de la creació de la UOC.
Després de diverses intervencions, comentaris i suggerències per part dels presents,
el Consell dóna el vistiplau a la proposta.
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