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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Abril  2019 

Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió del 8 d’abril de 2019 
 

 

Nomenament de la Direcció de l’eHealth Center 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich el Consell ACORDA el nomenament del Dr. Albert 
Barberà com a Director de l’eHealth Center, amb efectes a partir de la data d’1 de juliol 
de 2019. 

 
Proposta d’atorgament de Doctorat Honoris Causa 
 
Vista la proposta efectuada per la Direcció dels Estudis d’Arts i Humanitats; vist el 
Reglament d’Honors i Distincions de la universitat i un cop examinada i avaluada la 
documentació corresponent, el Consell ACORDA atorgar un Doctorat  “Honoris Causa” 
per la Universitat Oberta de Catalunya, a la Dra. Mary Beard, professora de cultura 
clàssica de la Universitat de Cambridge, pels mèrits que es detallen en l’esmentada 
proposta. 

 
Nomenament de nou professorat  
 

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge i vistes les propostes formulades per les 
corresponents Comissions de Selecció, el Consell ACORDA la incorporació de les 
següents persones com a noves professores en els Estudis i àrees de coneixement que 
es detallen: 
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Estudis de Ciències de la Salut: 
 
Àrea de coneixement: “Nutrició”: 

● Dra. Marta Massip Salcedo 
 
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació: 

 
Àrea de Coneixement: “Acció social i educativa” 

● Dra. Andrea Francisco  

 
Nou model d’assessoria externa 
 
A proposta del VR de Docència i Aprenentatge i de la Gerència el Consell APROVA el 
nou model d’assessoria externa de la UOC -presentat pel Director de l’eLearn Center- 
dirigit a prestar serveis a les Universitats i institucions internacionals que volen adoptar 
el model educatiu i organitzatiu de la UOC en els respectius països. L’objectiu és 
posicionar la UOC i el seu model d’aprenentatge global, centrat en la qualitat. Té com 
objectiu esdevenir una peça més de l’estratègia de globalització. L’activitat es portarà a 
terme des de l’eLearn Center en col.laboració transversal amb la resta d’àrees i estudis. 

 

Memòries de verificació dels programes docents 2020-2021  
  

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA les memòries dels 
programes docents corresponents a la programació del curs 2020-2021 a fi i efecte que 
es pugui iniciar la tramitació de la seva verificació. 
 

Calendari acadèmic 2020-2021 
 
A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA el calendari 
acadèmic pel proper curs 2020-2021. 
 

Comissió de Competitivitat 
 
A proposta de la la VR de Competitivitat i Ocupabilitat, el Consell APROVA la creació 
de la Comissió de Competitivitat, de la que formaran part les Subdireccions de 
Programes Emergents. 
 

 
 


