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Comunicació dels principals 
acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 

 

Sessió del 8 d’octubre 2018 
 
Nomenaments a les Comissions Acadèmiques de Programes de 
Doctorat 
 
A proposta de la VR de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, el Consell 
APROVA les següents altes i baixes en les Comissions Acadèmiques dels programes 
de doctorat que s’indiquen: 
 

● Programa de Doctorat “SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT”: 
La Dra. Mireia Fernández Ardèvol substitueix la Dra. Eva Rimbau. 
 

● Programa de Doctorat “EDUCACIÓ I TIC”: El Dr. Antoni Pérez substitueix el Dr. 
Josep Cobarsí. 

 

Aprovació dels autoinformes per a l’acreditació dels programes 
de doctorat de la UOC. 
 
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA els autoinformes a presentar a 
l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l’acreditació dels 
següents programes de doctorat: 
 

● Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement  
● Doctorat en Tecnologies de la informació i Xarxes  
● Doctorat en Educació i TIC (e-Learning) 
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Estratègia de comunicació 2018-2020 
 
El Director de l’Àrea de Comunicació, Lluís Rius, i Ester Médico directora de Mitjans i 
Comunicació Externa, presenten al Consell la proposta d’estratègia de comunicació de 
la universitat pel període 2018-2020. 
 
El Consell dóna el vistiplau a la proposta. 
 

Modificació puntual de la Normativa Econòmica de la UOC 
 
El Secretari general, Perer Fabra, informa de la necessitat de modificar l’art. 25 de la 
Normativa Econòmica de la UOC a fi i efecte de a) clarificar el contingut d’alguns dels 
seus apartats, i b) per adaptar-lo a les previsions del Decret 131/2018 de la Generalitat 
de Catalunya pel què es fixen els preus dels serveis acadèmics de les universitats 
públiques i la UOC, en relació als casos de reassignació de places. 
 
En conseqüència, el Consell ACORDA  modificar l’art. 25 de la Normativa Acadèmica 
de la UOC. 
 


