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Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableixen l’article 13 de les Normes d’organització i funcionament (Acord GOV 47/2015, de 31 de març) i 
l’article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a 
continuació: 

 
Projecte Nou Alumni 2016  

  l ia Soler i Carles Rocadembosch presenten l’estat del projecte Nou Alumni 2016 i del calendari de 
desenvolupament previst. El Consell hi dóna el vistiplau.  

 
Nomenament de director de l’ rea de Serveis i Suport 

A proposta del gerent i atesa la recent reor anit ació de l’e ui  de  erveis Generals (sota la direcció de 
Finances i Recursos) s’acorda nomenar Eloi Serra director de l’ rea de  er eis i  u ort, amb efectes des 
de l’1 de febrer de 2016.  

 

Nomenament a la Comissió  cad mica del doctorat de Societat de la 
Informació i el Coneixement (SIC) 

 tesa la ren ncia de  ireia Fern nde   rd  ol com a membre de la Comissió Acadèmica del doctorat de 
SIC, s’acorda el nomenament d’Hug March Corbella com a mem re de l’esmentada comissió.  

 
Ratificació dels premis extraordinaris de doctorat 2013, 2014 i 2015  

 ls efectes o ortuns, i de conformitat am  la normati a corres onent, s’acorda ratificar els  remis 
extraordinaris de doctorat aprovats en el seu dia pel Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca, 
corresponents als cursos 2013, 2014 i 2015. 

 

Aprovació de les funcions dels sotsdirectors de doc ncia dels estudis  

A proposta del Vicerectorat de Docència i   renentat e, s’a ro a el document de les funcions  ue 
corres onen a la no a fi ura dels sotsdirectors de docència dels estudis. 

 

Aprovació de diferents normatives 

  ’aproven les següents normatives de la universitat: 

  ormati a acadèmica dels estudis de doctorat. 

  odificació de la  ormati a acadèmica a licable als estudis universitaris EEES.  

  odificació de la  ormati a acadèmica aplicable als estudis universitaris LRU.  

  odificació del Re lament del Consell de  o ern  er a adaptar-lo a les NOF vigents. 
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  odificació de la  ormati a  er a la concessió de  remis e traordinaris en els ensenyaments 
oficials i de doctorat. 

 Requisits d’acc s als estudis de m ster universitari i de doctorat per als estudiants amb títols 
estrangers no homolo ats i aliens a l’EEE .  
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