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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Setembre 2021 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 

Sessió del 27 de setembre del 2021 
 
Actualització de la programació pròpia pel curs 2021-22 i de la 
programació oficial del curs 2022-23 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA l’actualització de la 
programació de títols propis pel curs 2021-2022 i l’actualització de la programació 
oficial del curs 2022-2023. 
 
Nou professorat als Estudis d’Informació i Comunicació 
 
S’incorpora a la reunió Jordi Sánchez-Navarro, Director dels Estudis d’Informació i 
Comunicació, que  presenta -un cop tancats els corresponents processos de selecció-, 
les candidatures finalistes per a ocupar dues posicions de professorat propi als 
esmentats Estudis, en l’àmbit de coneixement de Comunicació Digital i Creativitat. 
 
Vistes les propostes, el Consell ACORDA el nomenament com a nou professorat de la 
UOC, adscrit als Estudis d’Informació i Comunicació, de les següents persones: 
 

- Dr. Ignacio Gozalo Salellas  
- Dra. Mireia Fernández Ardèvol 

 
 
Nou professorat als Estudis de Dret i Ciència Política 
 
S’incorpora a la reunió Raquel Xalabarder, Directora dels Estudis de Dret i Ciència 
Política, que presenta -un cop tancats el corresponent procés de selecció-, la 
candidatura finalista per a ocupar una posició de professorat propi als esmentats 
Estudis, en l’àmbit de coneixement de Ciència Política/Política comparada. 
 
Vista la proposta, el Consell ACORDA el nomenament del Dr. Marc Guinjoan Cesena 
com a nou professor de la UOC adscrit als Estudis de Dret i Ciència Política. 
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