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Sessió del 10 de febrer de 2020 
 

Nomenament de Direccions de Programa 

A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA els nomenaments (i les baixes 
corresponents) en les direccions del següents programes docents:

 

Extinció de programes docents 

A proposta el VR Carles Sigalés, el Consell APROVA l’extinció dels següents 
programes docents a partir del curs 2020-2021 

- Màster Universitari en Ocupació i Mercat de Treball 

- Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia 
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Així mateix, el Consell APROVA l’extinció del següent programa, atès que se n’ha 
sol.licitat la seva reverificació degut a la sortida d’una de les universitats que 
l’impartien: 

- Màster Internuniversitari (UAB, UB, UPF, UPC, UOC) en Formació de Professorat 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes - Especialitat Matemàtiques. 

 

Incorporació de nou professorat als Estudis de Salut 

A proposta del Director els Estudis de Salut, Dr. Ramon Gomis, i un cop tancat el 
procés de selecció corresponent i vist l’informe de la Comissió de Selecció, el Consell 
ACORDA el nomenament de la Dra. Diana Díaz Rizzolo com a professora adscrita 
als esmentats Estudis en l’àrea de coneixement de ”Nutrició.  

 

Modificació puntual del Reglament del Síndic 

A proposta del Secretari General, el Consell APROVA determinades modificacions als 
arts. 4 i 7 del Reglament de la Sindicatura de Greuges de la Universitat: 

 

Designació del representant de la UOC al grup de treball per a 
l’impuls de la formació universitària dual a Catalunya 

Vista la comunicació rebuda de part del Secretari Executiu de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) en la que s’informa de la creació per part de 
l’Associació d’un grup de treball per a l’impuls de la formació universitària dual i es 
demana que la universitat nomeni un representant, el Consell ACORDA designar la 
Vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat, Dra. Àngels Fitó. 
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