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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 

Sessió del 4 d’abril del 2022 
 
Candidatures per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat 
docent universitària. Convocatòria 2022 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell ACORDA elevar a la Comissió Permanent 
del Patronat, per  a la seva ratificació, si escau, i posterior tramesa a la Secretaria del 
Consell Universitari de Catalunya, les següents candidatures a la convocatòria 2022 de 
les “Distincions Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària”: 
 

● En modalitat col·lectiva la proposta de l’equip  de professorat de l'àmbit de 
turisme dels Estudis d’Economia i Empresa pel projecte “Aprenentatge en 
noves tecnologies per a l'adquisició de competències professionals en els 
estudiants de Turisme”. 
 

● En modalitat individual el professor Quelic Berga Carreras, pel Projecte 
Folio. Aquesta és una proposta transversal presentada pels Estudis d’Arts i 
Humanitats, Estudis e Ciències de la Informació i la Comunicació i Estudis 
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. 

 
Reconeixement de categoria acadèmica 
 
El VR Carles Sigalés informa que el professor dels Estudis de Ciències de la Salut, Dr. 
Salvador Macip, ha estat promogut i nomenat catedràtic a la Universitat de Leicester. 
Atès que la vigent Política de Personal Acadèmic preveu expressament que “es pot 
reconèixer la posició de catedràtic/a al professorat procedent d'altres universitats on 
tingui reconeguda la mateixa posició”, proposa al Consell que se li homologui i reconegui 
també aquesta categoria acadèmica a la UOC, amb data d’efectes des del dia 1 de 
gener de 2022. 
 
El Consell així ho APROVA. 
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Proposta d'actualització de la Política de Personal Acadèmic  
 
El VR Carles Sigalés presenta una proposta per a l’actualització de determinats 
aspectes de la Política de Personal Acadèmic. 
 
El Consell hi dóna el vistiplau. Es presentarà a la Comissió Acadèmica i, en el moment 
que correspongui, al Comitè d’Empresa. 
 
Nova programació oficial i pròpia pel curs 2023-24 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA inicialment la proposta de nova 
programació oficial, extinció de títols oficials i nova oferta pròpia i extincions pel curs 
2023-24, tot el qual s'elevarà a la propera Comissió Permanent del Patronat per a la 
seva aprovació definitiva.  
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