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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 

 
 
Sessió del 20 de desembre del 2021 
 
Aprovació dels objectius institucionals 2022 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA els objectius institucionals per 
a l’any 2022. 
 
Convocatòries del Programa Erasmus plus 2022-23 
 
A proposta del VR CArles Sigalés, el Consell APROVA la Convocatòria de mobilitat per 
estudiants del programa ERASMUS+ general per a tots els Estudis pel Curs 2022-2023, 
així com la Convocatòria corresponent als Consorcis del programa ERASMUS+ en els 
que participa la UOC pel Curs 2022-2023. 
 
 
Proposta de reforma de l’avaluació de recerca a la UE 
 
A proposta de la VR Pastora Martínez, el Consell ACORDA acceptar la invitació de la 
Comissió Europea perquè la UOC se sumi i manifesti el seu interès en formar part de la 
coalició d’entitats i organitzacions involucrades en el procés de preparació d’una 
proposta d'acord per a la reforma de l'avaluació de la recerca (“Agreement on Reforming 
Research Assessment”). 
 
 
Nova forma de treballar: dia sense reunions 
 
Atès el previst a la Guia sobre la Nova Manera de Treballar aprovada en el Consell del 
proppassat dia 13 de desembre i un cop vist el resultat de la consulta feta als membres 
de la Comissió Acadèmica, el Consell ACORDA que el dia de la setmana reservat al 
treball asíncron i sense connexions serà el divendres. 
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Aprovació de diferents normatives 
 
A proposta del Secretari General i un cop validats pels responsables d’àmbit 
corresponents, el Consell APROVA els següents documents normatius: 
 

- Política de signatura electrònica de la UOC 
- Política de seguretat de la informació de la UOC 
- Política de protecció de dades de la UOC 

 
Aquestes polítiques substitueixen, en cada cas, qualsevol altra que s’hagués aprovat 
prèviament sobre la mateixa qüestió. 
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