
��

Preàmbul

L’apartat 2.g de l’article 2 i l’apartat 3 de l’article 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, disposa que les universitats, en ús de la seva autonomia, poden impartir ensenya-
ments propis conduents a l’obtenció de títols diferents dels que tenen caràcter oficial i cursos de 
formació al llarg de la vida.

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV), de conformitat amb la legislació vigent, 
podrà impartir estudis propis de formació de postgrau i cursos d’extensió universitària. D’acord 
amb l’article 5 del seu Estatut, la URV orienta la seva raó de ser a assolir els nivells d’excel·lència 
més alts en els processos d’ensenyament i aprenentatge de nivell superior, amb la finalitat de 
proporcionar a les persones el màxim grau de capacitació al llarg de la vida, contribuint al seu 
desenvolupament com a ciutadans i com a professionals.

La URV considera que la formació permanent és també una missió de la universitat i, en con-
seqüència, pretén desenvolupar aquests ensenyaments propis amb la mateixa exigència i rigor 
que els estudis oficials que imparteix, amb la finalitat d’assegurar la formació al més alt nivell 
d’especialistes i professionals i de col·laborar a prestigiar la pròpia institució.

D’altra banda, vol desenvolupar una oferta formativa oberta a tota la població, en la línia 
dels principis d’educació al llarg de la vida, que tingui en compte de manera integrada el saber, 
el saber ser i el saber fer.

D’acord amb el conveni de col·laboració entre la URV i la Fundació URV (en endavant 
FURV) la gestió administrativa dels estudis de formació permanent de la URV es realitzaran a 
través del Centre de Formació Continuada de la FURV.

Els estudis propis de màster, d’especialista universitari i d’extensió universitària de la URV, 
que hauran de garantir el mateix rigor acadèmic i administratiu que els estudis oficials de la 
URV, es regiran per les següents normes:

CaPítol I. CaraCterístIques generals dels estudIs de formaCIó Permanent

Art. 1 Objectiu
Els estudis de formació permanent tenen per objectiu general atendre les necessitats d’actu-

alització i aprofundiment de coneixements en els camps científic, professional, econòmic, cul-
tural i social. S’adrecen a titulats universitaris, professionals i al conjunt de la societat, en estreta 
relació amb el teixit productiu, social i cultural del nostre entorn.

Art. 2 Tipologia de cursos, crèdits i requisits d’accés
L’oferta de formació permanent de la URV s’estructura en tres tipologies: màster, cursos d’es-

pecialista universitari i cursos d’extensió universitària.

2.1 Estudis de màster
Els estudis de màster estan orientats a una formació universitària de postgrau i s’adrecen a 

persones amb titulació universitària de grau, o equivalent (mínim de 3 anys d’estudi o 180 ECTS), 
que volen especialitzar-se o actualitzar-se professionalment. Requereixen una metodologia molt 
aplicada i incentiven les pràctiques i estades en contextos productius reals. 

Els màsters són estudis dirigits a la formació especialitzada de professionals amb un alt nivell 
d’aprofundiment, comprenen com a mínim 60 ECTS (1 ECTS=25 hores de treball per a l’estudi-
ant) i s’imparteixen, segons la seva organització, en un o dos anys acadèmics. És obligatòria la 
realització d’un treball o projecte de fi d’estudis.

Aquesta formació dóna dret al títol de Màster propi per la URV. 

2.2. Cursos d’especialista universitari
Són estudis dirigits a la formació especialitzada professional en camps específics i comprenen 

com a mínim 20 ECTS. Per accedir a aquests estudis es requereix, una titulació  universitària de 
grau o equivalent. 
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Acord de 22 de febrer de 2207 pel qual s’aprova la Normativa sobre estudis 
propis de formació de postgrau i cursos d’extensió universitària.
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El consell de govern pot autoritzar excepcions, justificades i motivades per les unitats pro-
motores, perquè professionals amb experiència acreditada que no tinguin titulació universitària 
accedeixin als estudis d’especialista universitari.

Aquesta formació dóna dret al títol d’especialista universitari per la URV.

2.3 Cursos d’extensió universitària
Són cursos orientats a l’adquisició, l’actualització i la divulgació de coneixements de te-

màtica variada, adreçats a professionals i a la població general, amb independència de la seva 
titulació acadèmica. Els requisits d’accés s’establiran en la seva programació. No s’engloben en 
els títols propis de la URV i donen dret a un certificat d’aprofitament.

Art. 3 Estructura
Per tal de facilitar l’alternança entre la formació i el treball, el desenvolupament individu-

alitzat d’itineraris formatius i la progressió entre aquests estudis, es reforçarà la modulació de 
l’oferta formativa, que es podrà desenvolupar de manera presencial, virtual o semipresencial.

La programació anual detallarà aquesta estructura i les condicions per a la progressió entre 
els estudis.

Art. 4 Inscripció i matrícula
Per accedir als estudis de formació permanent (màster, especialista universitari i cursos d’ex-

tensió universitària), l’alumne/a ha de presentar, juntament amb la sol·licitud d’inscripció, la 
documentació requerida en la programació per a la seva admissió, que en els casos d’estudis de 
màster i cursos d’especialista universitari comprendrà, com a mínim, una fotocòpia compulsada 
del títol d’accés. La sol·licitud d’inscripció i l’emissió de la matrícula han de ser gestionades pel 
Centre de Formació Permanent de la FURV.

Art. 5 Accés de persones amb un títol estranger d’educació superior
El Centre de Formació Permanent de la FURV revisarà la documentació aportada pel sol-

licitant, seguint criteris comuns amb la URV per al reconeixement de titulacions estrangeres, als 
sols efectes de cursar els corresponents estudis de Postgrau, i n’emetrà un informe a la direcció 
acadèmica, que proposarà al vicerectorat responsable de la formació permanent que emeti una 
resolució.

Art. 6 Convalidacions
Es pot sol·licitar la convalidació de crèdits cursats en altres estudis de màster,  d’especialista 

universitari i d’extensió universitària de la Universitat Rovira i Virgili o títols propis d’altres uni-
versitats, sempre que el programa d’estudis no resulti alterat. Les sol·licituds han de ser resoltes 
per la direcció acadèmica del programa formatiu.

Art. 7 Títols
Els títols dels estudis de màster i cursos d’especialista universitari oferts per la FURV són 

propis de la Universitat Rovira i Virgili. Són expedits per la Universitat, signats pel rector/a i es 
registren en el registre de títols propis. Annex al títol s’ha de detallar el programa d’estudis, amb 
indicació dels crèdits i, si s’escau, la qualificació. 

La denominació d’aquests títols no pot induir a confusió amb la d’altres títols que tinguin 
reconegut el caràcter d’oficial.

Les persones que hagin estat admeses a estudis propis d’especialista universitari sense estar 
en possessió del títol acadèmic d’accés podran obtenir un certificat d’aprofitament.

Els cursos d’extensió universitària s’acreditaran mitjançant un certificat, expedit per la FURV, 
i signat per la direcció acadèmica i la direcció del Centre de Formació Permanent de la FURV. 
El certificat incorporarà el nom del curs, la durada i la data d’impartició.

Art. 8 Desenvolupament d’accions formatives en col·laboració amb altres entitats.
L’adequació i l’aplicabilitat dels estudis de formació permanent requereix, en molts casos, la 

col·laboració amb altres entitats, que s’ha de concretar mitjançant la formalització dels acords 
entre les parts.

En el cas d’estudis propis interuniversitaris, cal formalitzar un conveni entre les universitats. 



Per als acords de col·laboració no interuniversitaris, la formalització de l’acord correspon a la 
FURV, que en donarà compte a la Comissió de Formació Permanent.

També un acord entre la Universitat i una altra institució no universitària podrà contemplar la 
realització d’estudis de Màster, d’especialista universitari i d’extensió universitària.

Art. 9 Règim econòmic
Els estudis de màster, cursos d’especialista universitari i cursos d’extensió universitària fun-

cionen en règim d’autofinançament. Cal cercar la col·laboració amb altres entitats pel que fa al 
seu cofinançament i la concessió de beques.

Art. 10 Propietat intel·lectual
Els drets d’explotació econòmica de les obres de propietat intel·lectual creades en l’àmbit de 

la programació dels cursos que donen dret a títols propis (prospectes, programes, material didàc-
tic, manuals, publicacions, etc.) són d’exclusiva titularitat de la Universitat Rovira i Virgili.

L’autoria dels treballs docents realitzats per l’estudiant que siguin objecte d’avaluació en el 
marc dels seus estudis correspon exclusivament a l’estudiant, excepte en el cas de treballs diri-
gits o coordinats per professors en què serà compartida. En ambdós casos la totalitat dels drets 
d’explotació del treball correspon a la URV, sens perjudici de la participació de l’autor en els 
beneficis eventuals. 

Art. 11 Imatge de marca
La difusió de l’oferta de formació permanent de la Universitat Rovira i Virgili ha de contenir 

de manera estandarditzada la imatge institucional. 

Art. 12 La Comissió de Formació Permanent 
Per tal de garantir l’eficàcia, l’eficiència i la funcionalitat de l’oferta formativa, així com la 

seva qualitat, es constitueix la Comissió de Formació Permanent de la FURV.

12.1 Composició
En formen part el/la vicerector/a responsable de la formació permanent, patró de la FURV, 

que la presideix; el/la gerent de la URV o persona en qui delegui; el/la director/a general de la 
FURV; el director/a del Centre de Formació Permanent de la FURV; un membre del Consell So-
cial, i quatre professors pertanyents als diversos àmbits científics, amb implicació en les activitats 
de formació permanent.

12.2 Funcions
a) Establir les línies generals d’actuació en l’àmbit de la formació permanent.
b) Proposar a la URV l’oferta de títols propis.
c) Vetllar per la qualitat de l’oferta de formació permanent, i establir els indicadors i els ins-

truments d’avaluació pertinents.
d) Ratificar els convenis de col·laboració de la FURV amb entitats externes no universitàries 

que siguin necessaris per al desenvolupament de la formació permanent.
e) Proposar al rector/a de la URV la signatura dels convenis de col·laboració amb altres uni-

versitats que siguin necessaris per desenvolupar la formació permanent.
f) Aprovar la memòria anual de l’activitat de formació permanent.
g) Totes les altres que li assigni el patronat de la FURV.

CaPítol II. Òrgans ComPetents, ProCedIment I gestIó dels estudIs de màster I dels Cursos 
d’esPeCIalIsta unIversItarI 

Art. 13 Elaboració de la proposta d’estudis
La iniciativa de proposar màsters i cursos d’especialista universitari de la URV correspon a les 

diferents unitats acadèmiques de la URV (centres, departaments i instituts de la URV, o altres unitats 
expressament autoritzades pel vicerector/a responsable de la formació permanent) i a la FURV.

Amb caràcter general hi haurà una convocatòria al febrer i una altra al setembre.

13.1 Contingut de la proposta 
La proposta ha de constar de la memòria acadèmica i la proposta de pressupost.
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13.1.1 Memòria acadèmica
Per als estudis de màster i cursos d’especialista universitari, la memòria ha de ser presenta-

da per la persona responsable de la direcció acadèmica del programa, amb el vistiplau del/a 
responsable de la seva unitat, al Centre de Formació Permanent de la FURV, amb l’acord de la 
unitat responsable, dins el termini que assenyali la convocatòria. 

Ha de contenir com a mínim els aspectes següents:

a. indicació de la unitat responsable de l’organització de l’estudi i de la persona
responsable de la direcció acadèmica
b. objectius acadèmics o professionals
c. programa d’estudis, amb descripció de matèries i crèdits
d. relació nominal dels docents, amb indicació de la càrrega lectiva
e. relació d’entitats col·laboradores, si n’hi ha, amb una breu descripció del contingut de 

l’esmentada col·laboració
f. calendari, horari i lloc d’impartició
g. nombre de places
h. requisits d’admissió (titulacions i altres)
i. sistema d’avaluació
j. títol a què dóna lloc
k. pràctiques i/o estades professionals
l. signatura del responsable de la direcció acadèmica i vistiplau del responsable de la seva 

unitat.

13.1.2 Proposta de pressupost
La proposta de pressupost ha de ser elaborada pel Centre de Formació Permanent de la 

FURV, en col·laboració amb la direcció acadèmica del programa formatiu. Hi ha de figurar com 
a mínim els aspectes següents:

a. pressupost detallat de les partides de despeses i ingressos
b. retribucions de la direcció acadèmica i del professorat
c. cost de gestió
d. proposta del preu de matrícula
e. nombre mínim de places per a la seva viabilitat econòmica
f. en el cas de beques, les fonts de finançament
g. si n’hi ha, relació d’entitats cofinançadores
h. resultat previst
i. signatura de la direcció acadèmica i la direcció del Centre de Formació Permanent de la 

FURV

Art. 14 Direcció acadèmica
La direcció acadèmica dels diferents programes formatius correspon al professorat de la URV 

designat en l’oferta aprovada, preferentment amb titulació de doctorat quan el curs sigui un 
màster, i amb titulació mínima de llicenciatura quan es tracti de cursos d’especialista univer-
sitari. La direcció acadèmica del programa formatiu ha de tenir el pacte de dedicació aprovat. 
No obstant això, el vicerector/a responsable de la formació permanent, amb l’informe previ de 
la unitat promotora, pot eximir del fet que la direcció del programa recaigui en professorat de 
la URV, sempre que es tracti de persones d’experiència professional reconeguda o de solvència 
acadèmica.

Correspon a la direcció acadèmica garantir la coherència i la interrelació de les matèries 
programades, designar i coordinar l’equip docent, vetllar per la qualitat del material didàctic, 
proposar el sistema d’avaluació, elaborar conjuntament amb la FURV la proposta de pressupost, 
presentar les actes per a la tramitació del títol i garantir el compliment del programa d’estudis.

Art. 15 El professorat
Amb caràcter general, els estudis de màster han de preveure que un 60% dels crèdits s’han 

d’impartir per docents amb titulació universitària de doctor, i els cursos d’especialista universita-
ri, per docents amb titulació de nivell de grau, màster o equivalent. Igualment, s’ha de potenciar 
la incorporació en el quadre docent de professionals en actiu especialitzats en la temàtica del 
curs.
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En cap cas es pot ser alumne i docent d’un mateix curs. 

L’aprovació del curs comporta l’atorgament automàtic als docents de la compatibilitat 
d’aquesta activitat.

Art. 16 L’alumnat
L’alumnat dels cursos conduents a l’obtenció de títols propis de la URV amb una durada igual 

o superior a un quadrimestre acadèmic és a tots els efectes alumnat de la URV.

Art. 17 Aprovació dels estudis de màster i dels cursos d’especialista universitari

17.1 L’oferta d’aquests estudis, amb la memòria acadèmica i la proposta de pressupost, ha 
de ser aprovada per la URV, un cop informada la Comissió de Formació Permanent.

17.2 Correspon al Consell Social fixar el preu dels estudis de màster i dels cursos d’espe-
cialista universitari.

Art. 18 Gestió dels estudis de màster i dels cursos d’especialista universitari 
Els estudis de màster i cursos d’especialista universitari són gestionats per la FURV, mitjan-

çant el Centre de Formació Permanent, d’acord amb l’establert en el conveni de col·laboració 
entre la URV i la FURV i aquesta normativa. Correspon a la FURV la coordinació, l’organització, 
la promoció i la gestió econòmica i administrativa d’aquest estudis.

El Centre de Formació Permanent de la FURV ha d’atendre les propostes de les diferents uni-
tats de la Universitat Rovira i Virgili i d’altres organitzacions, ha d’elaborar conjuntament amb 
la direcció acadèmica la proposta de pressupost, ha de presentar la proposta de programació a 
la Comissió de Formació Permanent i ha de gestionar l’edició, la difusió, la inscripció, el cobra-
ment de les matrícules, la contractació del personal, el pagament de les despeses i remuneraci-
ons i qualsevol altra gestió de caràcter tècnic, econòmic o administratiu necessària per al bon 
desenvolupament de l’oferta formativa.

Art. 19 Avaluació i acreditació dels estudis de màster i dels cursos d’especialista univer-
sitari 
19.1 Avaluació de l’alumnat

L’avaluació s’ha de fer d’acord amb els instruments i els criteris de qualificació de l’alumnat 
detallats en la memòria acadèmica, que en el cas dels màsters ha d’incloure l’elaboració d’un 
treball o projecte final. La direcció acadèmica és responsable de l’emissió de l’acta d’avaluació.

19.2 Avaluació del programa
La Comissió de Formació Permanent ha de determinar els criteris i els instruments d’avalua-

ció del programa. Per reforçar la qualitat d’aquests estudis i el seu reconeixement, es reforçarà 
l’obtenció d’acreditacions de caràcter nacional i internacionals.

CaPítol III. organItzaCIó I gestIó dels Cursos d’extensIó unIversItàrIa 

Art. 20 Proposta i aprovació
Els cursos d’extensió universitària, pels seus objectius, naturalesa, durada i diversitat, reque-

reixen una gran flexibilitat i adaptabilitat, per la qual cosa es desenvolupen amb un menor grau 
de regulació en la seva organització i gestió. 

Poden ser proposats per les unitats descrites en l’art. 12, per la FURV o per entitats externes. 
Són aprovats per la direcció del Centre de Formació Permanent i ratificats per la Comissió de 
Formació Permanent.

Art. 21 Contingut de la proposta i convocatòria 
La proposta ha de contenir una memòria acadèmica i una proposta de pressupost i es pot 

presentar al llarg de l’any.

21.1 La memòria acadèmica 
L’ha de presentar el coordinador/a del curs, amb el vistiplau de la persona responsable de la 

seva unitat. Ha de contenir com a mínim els aspectes següents:

a. indicació de la unitat i de la persona responsable de la coordinació del curs
b. objectius
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c. contingut i durada
d. relació nominal dels docents, amb indicació de la càrrega lectiva
e. relació d’entitats col·laboradores, si n’hi ha, amb una breu descripció del contingut de 

l’esmentada col·laboració
f. calendari, horari i lloc d’impartició
g. nombre de places
h. requisits d’admissió, si s’escau
i. sistema d’avaluació, si s’escau
j. signatura del coordinador/a

21.2 Proposta de pressupost

Constarà com a mínim dels aspectes següents:
a. pressupost detallat de les partides de despeses i ingressos
b. retribucions dels docents
c. proposta del preu de matrícula
d. nombre mínim de places per a la seva viabilitat econòmica
e. si n’hi ha, relació d’entitats cofinançadores
f. resultat previst

Art. 22 Gestió
Els cursos d’extensió universitària són gestionats per la FURV, mitjançant el Centre de Forma-

ció Permanent, d’acord amb l’establert en el conveni de col·laboració entre la URV i la FURV i 
aquesta normativa.
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