
1 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Formació

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova autoritzar la programació 
del curs d’Especialista Universitari en Feminismes, Masculinitats i Equitat de 
Gènere

Nou títol d’especialista uNiversitari 

Antecedents

en data 25 de febrer de 2010 el consell de Govern va aprovar la relació de títols propis de postgrau 
presentats per la Fundació urv, dins dels terminis establerts a la convocatòria ordinària.

la Normativa de formació permanent preveu que excepcionalment, si hi concorren circumstàncies 
sobrevingudes, es puguin aprovar propostes de postgrau fora de termini.

en data 6 d’abril l’institut català de les dones (icd) va publicar la resolució asc/1148/2010, per la 
qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a treballs de recerca i activitats formatives en 
matèria d’estudis de gènere.

el 13 d’abril la dra. esther Forgas expressà el seu interès a presentar, a través de la Furv, un programa 
de formació en el marc de l’icd i en data 18 de maig, la Furv va presentar una sol·licitud per un import 
de 20.000 € (el 50% del cost total) per realitzar el curs de postgrau denominat especialista universitari en 
Feminismes, Masculinitats i equitat de Gènere.

la proposta ha estat avaluada, ha rebut una valoració positiva del centre de Formació permanent de la 
Furv i ha tingut un informe favorable el dia 8 de juliol de 2010 de la comissió d’ordenació acadèmica i 
científica, que va considerar suficients els motius de programació fora de termini.

cArActerístiques del curs

Denominació: especialista universitari en Feminismes, Masculinitats i equitat de Gènere

ECTS: 20

Objectius: donar a conèixer les teories i les metodologies pròpies dels estudis de gènere, tant els més 
tradicionals sobre el feminisme com els emergents relacionats amb les noves masculinitats, per reflexio-
nar adequadament sobre la consecució d’una veritable equitat de gènere en el si de la nostra societat.

Modalitat d’impartició: No presencial

Estructura: Modular, 5 cursos d’extensió universitària de 4 ects

Data d’inici: 15/10/2010

Data d’acabament: 30/09/2011

Preu de matrícula: 2.000 € (si es concedeix l’ajut de l’icd es podrà becar cada estudiant amb un import 
de 1.000 €)

Places ofertes: 20

Unitat promotora: Furv

Direcció acadèmica: dra. esther Forgas

ProPostA d’Acord

autoritzar la programació del curs especialista universitari en Feminismes, Masculinitats i equitat de 
Gènere.


