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Comunicació d’acords del Consell 
de Direcció 

Actuant per delegació del Consell de Govern 

Sessió del 13 de febrer de 2017 
 

 

Convocatòria Programa de Mobilitat ERASMUS +  

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, s’aprova la convocatòria del Programa 

de Mobilitat ERASMUS+ adreçat a estudiants, pel proper curs 2017-2018. 

 

Memòria del Màster Universitari en Enginyeria de 

Telecomunicacions 

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, s’aprova la Memòria del Màster 

Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions per a la seva verificació. El Màster, que 

fins ara es feia amb caràcter interuniversitari amb la Universitat Ramon Llull, serà impartit 

exclusivament per la UOC. 

 

Reorganització i pla de treball de l’eLearn Center 

A proposta del Director de l’eLearn Center i amb el vistiplau del VR de Docència i 

Aprenentatge i de la VR de Desenvolupament Estratègic i Recerca, s’aprova la 

reorganització de l’eLearn Center i el pla de treball per a l’any 2017.  

 

Nomenament de sotsdirector de l’eLearn Center 

A proposta del director de l’eLearn Center, el Consell dona el vistiplau al nomenament 

del professor Antoni Pérez Navarro com a sotsdirector de l’eLearn Center per a l’àmbit 

de recerca. 
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El rector procedirà a formalitzar el corresponent nomenament, d’acord amb el previst a 

les NOF. 

 

Nomenament de càrrecs acadèmics 

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, el Consell dona el vistiplau al següents 

nomenaments de Direccions de Programa, amb efectes dels del dia 3 de Gener de 2017: 

 
El rector procedirà al nomenament formal, de conformitat al previst en les NOF. 

 

Relleu en la Direcció de la Càtedra UNESCO 

“Esport per a la coexistència social i la resolució 

de conflictes” 

A proposta de la VR de Planificació estratègic i Recerca, el Consell dona el vistiplau al 

nomenament de la professora Blanca Torrubia com a directora de la Càtedra UNESCO 

“Esport per a la coexistència social i la resolució de conflictes”, en substitució del 

professor Ismael Peña. 

El rector procedirà a formalitzar el corresponent nomenament, d’acord amb el previst a 

les NOF. 
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