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Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableixen l’article 13 de les Normes d’organització i funcionament (Acord GOV 47/2015, de 31 de març) i 
l’article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a 
continuació: 

 

Proposta de criteris generals per a la participació de la UOC en doctorats 
interuniversitaris i proposta per a la participació en un doctorat 
interuniversitari en Administració i Direcció d’Empreses. 

A instàncies de la VR Marta Aymerich, s’incorpora a la reunió el prof. David Massip, director de l’Escola de 
Doctorat, per explicar la proposta de criteris generals que haurien de guiar la decisió sobre la participació de 
la UOC en programes de doctorat interuniversitaris, i informa de la proposta –impulsada des dels Estudis 
d’Economia i Empresa- de que la UOC participi en un doctorat interuniversitari en Administració i Direcció 
d’Empreses, promogut per quatre universitats politècniques. 

El Consell aprova els criteris, així com la proposta de participació de la UOC en l’esmentat programa de 
doctorat interuniversitari. 

 

Revisió dels recursos d’aprenentatge 

El VR Carles Sigalés informa de les accions que s’estan portant a terme, sota la direcció de la Biblioteca, 
per a revisar el contingut dels recursos d’aprenentatge –mòduls docents, casos pràctics, etc.- a fi i efecte de 
verificar que s’adeqüen als criteris editorials i a la política de no discriminació de la universitat. 

El Consell se’n té per assabentat. 

 

Política de Personal Docent Col·laborador 

S’incorporen a la reunió José Miguel de la Dehesa i Elena Dinarés per presentar la proposta de criteris que 
haurien de guiar la contractació del Personal Docent Col·laborador. Després d’una ampli debat per part dels 
membres del Consell s’acorda aprovar els criteris de la política de contractació del PDC que ha d’adoptar la 
universitat.  

 

Encàrrecs de seguiment de docència 

A proposta del VR Carles Sigalés, s’aprova, en els termes que s’especifica al document adjunt, la creació de 
l’encàrrec de Seguiment de la Docència que podrà assumir, en alguns casos, el professorat col·laborador, 
sempre prèvia autorització del VRDA.  
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