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Us comunico que el Comitè de Direcció Executiu, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb 
el que estableixen l’article 13.2 de les Normes d’organització i funcionament (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 15/7/13, ha tractat 
els temes i ha pres els acords que es descriuen a continuació:  

 

Creació de tres comissions en relació amb possibles canvis en l’oferta de 
titulacions  

El rector informa: 

Que el divendres 27 de febrer la Junta del CIC va acordar crear tres comissions en relació amb possibles 
canvis en l’oferta de titulacions (Comissió de Garantia de la Qualitat Acadèmica, Comissió de Garantia del 
Finançament de les Universitats i Comissió de Garantia de l’Accés dels Estudiants).  

Que la primera reunió constitutiva d’aquestes tres comissions, per a marcar el calendari i els temes de què 
han de tractar, és el dijous 18 de març a les 16.30 h a la sala de juntes de la seu de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca (Via Laietana, 2, 2a. planta).  

Es discuteix l’estratègia i posició que ha de tenir la UOC.  

 

Informació sobre càtedres d’empresa a la UOC  

Marta Aymerich fa una àmplia explicació de les la càtedres d’empresa a la UOC.  

Després d’un debat, s’acorda aprovar que la Càtedra UNESCO d’Ensenyament i Tecnologia per al Canvi 
Social passi a estar adscrita als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.  

 

Aprovació del Codi de bones pràctiques en recerca i innovació de la UOC 
(CBPRI)  

Un cop presentat per la Marta Aymerich el Codi de bones pràctiques en recerca i innovació de la UOC 
(adjunt), s’acorda aprovar-lo bo i esperant d’introduir-hi les modificacions necessàries en matèria de 
propietat intel·lectual.  
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