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Comunicació d’acords de Comitè de Direcció Executiu 

17/02/2014 

 

Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del 17 de febrer de 2014, 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, s’han pres els acords i s’han tractat els temes, entre altres, que a continuació es descriuen, cosa 
que se us comunica als efectes informatius i de compliment que corresponguin: 

 

Sessió d’e-learning  

Comença Carles Sigalés amb una introducció de la sessió, a continuació Oscar Martinez, Nati Cabrera, 
Blanca Torrubia, David Masip i Pep Torn fan una presentació de diferents aspectes de l’ensenyament a la 
UOC, i finalment Christine Appel fa la conclusió de la sessió.  

 

Estratègia i estructura de la innovació a la UOC 

A continuació Marta Aymerich fa la presentació «Estratègia i estructura de la innovació a la UOC». 

 

Acreditació de programes 2014 

A proposta de Carles Sigalés, i d’acord amb allò establert a l’article 27 bis.1 del Reial decret 1393/2007, de 
29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, s’informa que la 
renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials de grau i doctorat s’ha de produir abans dels sis 
anys, a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació inicial) i, en el cas de títols de màster 
universitari, abans dels quatre anys. 

Per a mantenir l’acreditació, els títols han d’obtenir per part d’AQU Catalunya un informe positiu un cop 
s’hagi comprovat que el pla d’estudis corresponent s’està portant a terme d’acord amb el projecte inicial, 
mitjançant una avaluació que ha d’incloure, en tot cas, una visita externa a la institució. 

En data 9 de gener de 2014, la UOC va rebre procedent d’AQU Catalunya la proposta d’acreditació de 
programes per a l’any 2014, agrupada en tres estudis: «Dret i Ciència Política», «Ciències de la Salut» i 
«Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació», que representaven un total de 13 títols universitaris oficials.  

Un cop revisada la proposta d’acreditació de programes de la UOC per a l’any 2014 amb l’AQU Catalunya, i 
atenent a les dates de verificació dels esmentats títols universitaris oficials, finalment seran objecte 
d’acreditació un total de 10 títols universitaris oficials. Les següents propostes són previstes per als anys 
2016 i 2017.  

És per tot això que s’acorda la presentació per a la seva acreditació davant d’AQU Catalunya durant l’any 
2014, i també dur a terme totes les accions necessàries per a portar a terme el procés d’acreditació, de les 
10 titulacions universitàries que s’indiquen a continuació:  

 

Estudis de Dret i Ciència Política: 

 Grau de Dret 
 Grau de Criminologia 
 Màster universitari d’Anàlisi política 
 Màster universitari de Fiscalitat 

Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: 
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 Grau d’Enginyeria Informàtica 
 Grau de Multimèdia 
 Grau de Tecnologies de Telecomunicació 
 Màster universitari d’Enginyeria informàtica 
 Màster universitari d’Aplicacions multimèdia 
 Màster universitari de Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions 

(interuniversitari UOC-UAB-URV) 

 

Conveni amb la Diputació de Lleida 

Josep Maria Oliveras informa que el 14 de març el rector signarà un conveni amb la Diputació de Lleida i 
que s’han solucionat els problemes d’espai que tenia la seu territorial. 

 

Conveni Setmana Universitària Parlament de Catalunya 

Josep Maria Oliveras informa que des d’ACUP s’ha organitzat la setmana universitària al Parlament de 
Catalunya a fi que els universitaris puguin visitar el Parlament. 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari 

Universitat Oberta de Catalunya  


