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Comunicació d’acords de Comitè de Direcció Executiu 

09/12/2013 

 

Es comunica que el Comitè de Direcció Executiu de 9 de desembre de 2013, actuant per delegació del 
Consell de Govern d’acord amb allò establert en l’article 13.2 de les NOF (Acord GOV 140/2010, de 3 
d’agost), l’article 4 del Reglament del Consell de Govern i l’Acord de Consell de Govern de 15/07/13, ha 
tractat els assumptes i ha pres els acords, entre altres, que a continuació es descriuen, cosa que se us 
comunica als efectes d’informació i compliment que pertoquin. 

 

Aprovació del contingut de memòries de màster 

També s’autoritza la reverificació del grau de Psicologia (verificat i implantat el 2008-2009, el qual es vol 
modificar substancialment), el màster universitari de Gestió cultural (interuniversitari UOC-UdG-UIB, 
coordina UOC) (verificat i implantat el 2009-2010, es vol modificar substancialment) i del màster universitari 
de Programari lliure (verificació abreujada i implantada el 2009-2010). 

S’acorda l’aprovació del contingut de les memòries de màster universitari de Turisme, TIC i sostenibilitat i el 
màster universitari de Gestió cultural (reverificació) per a l’inici del seu tràmit de verificació amb el Consell 
d’Universitats. 

  

Aprovació de la Normativa dels serveis de la Biblioteca Virtual de la Universitat 
Oberta de Catalunya 

S’aprova la Normativa dels serveis de la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya. 

  

Signatura de la carta dels rectors de l’ACUP sobre el sistema d’integració de dades 
de les universitats catalanes en el registre del Ministeri d’Educació 

S’acorda proposar signar la carta dels rectors de les universitats per a demanar la revisió i simplificació del 
procediment pel qual es fa arribar la informació a la CRUE. 

  

Nomenament del representant en el CSUC 

S’acorda que el representant en el comitè executiu del CSUC sigui el secretari general i com a suplent la 
vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca. 

Presentació del perfil i convocatòries dels mànagers de programa 

Es presenta per Carles Sigalés el document de proposta de convocatòria de mànagers de programa. 
S’acorda proposar les convocatòries de places. 

 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari 

Universitat Oberta de Catalunya 


