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Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la Convocatòria de la Universitat d’Estiu 

2008. 

La present convocatòria es basa en les normatives acadèmica i econòmica originals que s’han anat 
modificar lleugerament en cada edició. Ara es tracta d’establir les directrius necessàries per tal d’impulsar 
una nova edició. L’actual model d’Universitat d’Estiu basat en el sistema de crèdits de lliure elecció, tot 
i ser encara sostenible, necessitarà adequar-se a la nova realitat universitària. La Universitat d’Estiu haurà 
d’acabar evolucionant cap a un model de “trimestre d’estiu” en el qual es pugin programar diverses activi-
tats acadèmiques per als nostres alumnes i per a visitants des del més de juny fins al setembre. Però aquest 
model ha de ser treballat en coherència amb tota l’ordenació acadèmica i l’estratègia docent de la URV en 
la concreció de l’EEES. A l’estiu del 2009 es podria intentar fer una primera aproximació a aquest model.

Per a aquesta nova edició (2008), mantenim el model anterior, amb les mateixes normatives, establint 
com a directrius:

Continuar amb la distinció entre una•	  matrícula ordinària que dóna dret al certificat d’assistència 
i d’aprofitament —i aquest darrer al reconeixement automàtic dels crèdits de lliure elecció—, i 
una matrícula només presencial, destinada al conjunt de la ciutadania, que amb una reducció 
del 25% del preu de la matricula ordinària, només dóna dret al certificat d’assistència, facilitant 
la participació de sectors socials aliens a la comunitat universitària.

Adaptar la proposta de règim de retribucions•	  per tal que els professors convidats de fora de la 
URV rebin una compensació més adequada: per a una ponència de 2 hores fins a un màxim 
de 300 €; per a la participació en una taula rodona 100 €, sent en tot cas la quantitat màxima a 
percebre per un mateix docent de 1.200 € per curs. El preu de ponència i participació en taula 
rodona d’un professor de la URV es manté igual que el curs passat.

Establir un•	  màxim de 25 cursos al Camp de Tarragona i de 15 cursos a la UETE, per tal d’evitar 
la dispersió de l’oferta. La priorització de les propostes es farà atenent criteris de funcionament 
del curs en anys anteriors, equilibri de temes i àmbits del coneixement, distribució territorial dels 
cursos, i oportunitat i actualitat de la temàtica presentada.

Es cercarà la forma més adequada per intentar donar més suport als directors de cursos en l’or-•	
ganització dels mateixos, tant des de les Antenes del Coneixement que estiguin ja funcionant, 
com des del SEGEU.

Continuar amb un programa•	  d’activitats culturals paral·leles a la celebració de la Universitat 
d’Estiu.

Tarragona, 20 de desembre de 2007


