
1 FOU 69 / Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 / Dimensió Internacional

Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova el 
projecte de programes Study Abroad

INTRODUCCIÓ

El programa Study Abroad (SA) sorgeix per iniciativa de la Unitat d’Internacionalització com a resposta 
a la creixent demanda de cursos d’estiu a l’estranger (demanda que prové principalment dels EUA, on ja 
existeix una llarga tradició d’oferta i participació en cursos d’estiu, atorgant en alguns casos reconeixement 
de crèdits) i que suposa per a la URV una nova via d’internacionalització, tal com recull el Pla Estratègic 
d’Internacionalització (PEI) de la Universitat, aprovat al maig de 2009.

Durant els darrers dos anys s’han organitzat a la URV diversos cursos d’estiu. Els han gestionat la Unitat 
d’Internacionalització (UI), impulsora del projecte, i el Centre Internacional (I-C), que és el servei que s’en-
carregarà de la futura gestió del projecte SA. 

En la darrera edició la URV va acollir a 78 estudiants dels EUA i Europa (participants en quatre pro-
grames de les universitats James Madison, UCBerkeley, i d’altres participant al programa de pràctiques 
d’Enginyeria Química i un Integrated Programme) i s’espera poder obrir aquesta modalitat de docència a 
altres regions, com amèrica Llatina o la Xina. Amb aquesta darrera tenim ja una experiència que es podria 
considerar Study Abroad, però no s’ha catalogat així.

El fet que aquests cursos tinguin una creixent demanda entre estudiants no només de postgrau sinó 
també de grau i que l’oferta s’ampliï a mòduls d’assignatures curriculars fa necessària una previsió de l’or-
ganització i d’aspectes de gestió i administració.

CARACTERÍSTIQUES

Estructura dEls programEs study abroad

Docència específica:

1. Especialment dissenyada (cursos d’estiu preestablerts) – grups d’estudiants estrangers

2. Curricular (trimestre estiu - any acadèmic tradicional) – incorporació a classes regulars URV

Docència llengua i/o cultura autòctona - OPCIONAL

Activitats culturals i de lleure complementàries - OPCIONAL

Durada de l’estada: entre 1 setmana i 1 curs acadèmic

Admissió de l’estudiant

Estudiant universitari estranger titulat o en el darrer curs de grau (típic EUA) –

A través de Centre Internacional: requisits d’admissió depenent del curs –

Matrícula

Definició d’un pla d’estudis Study Abroad que permeti el registre de l’alumne de manera que pugui dis-
posar dels serveis d’accés a la biblioteca i serveis telemàtics equivalents a altres estudiants de la universitat. 
Pagament dels serveis compromesos amb la institució (serveis docents, serveis complementaris a l’activitat 
docent, així com una taxa “extraacadèmica”, en funció de les activitats contractades (activitats cultural, 
acollida/comiat, transport, àpats, allotjament, classes de llengua espanyola).

El preu que es cobra per cadascun d’aquests conceptes es definirà i aprovarà anualment.

Reconeixement 

Certificat d’assistència i/o aprofitament, indicant ECTS cursats, expedit en anglès. 

El període de docència no té obligatòriament una equivalència a la universitat d’origen (pot negociar-se 
per conveni).

Retribució professorat

En funció del tipus de docència:
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1. Cursos especialment dissenyats. Es reajustaran els conceptes d’encàrrec de rector per poder in-
cloure un import a pagar a docents Study Aborad, amb un límit a cobrar, i amb una quantitat per a 
la coordinació del programa.

2. Curricular: POA de l’assignatura emprada per a aquesta finalitat.

Oferta anual: 

L’aprova el Consell de Govern de juliol de l’any anterior a la seva impartició.

Previsió Summer Schools 2011

ECTS Curs i organisme destinació (si s’escau) PDI coordinador i universitat d’origen

5 ECTS
Interculturalitat, Migració Internacional i Diàleg entre 
Civilitzacions, abans i després del 11-S
Universitat de Califòrnia -Berkeley - EUA

UC Berkeley: Ramón Grosfoguel (coord. 
acadèmic) i  
Goyo Vizcaíno (tutor). 

URV: Coordinació: John Style (FL)

3 ECTS

Salut, Llengua i Cultura Espanyola a la Mediterrània
(Health, Language and Cutlture on Spanish Mediterranean)
Universitat James Madison (JMU) de Harrisonburg 
(Virginia) – EUA

JMU: Prof. Kevin Costello i Belkys Fernández 

URV: Carme Vives i Roser Ricomà (EUI)

6 ECTS
Pràctiques d’Enginyeria Química”
Academic Solutions

Academic Solutions: Ryan Lorenz

URV: Allan Mackie (ETSEQ)

9 ECTS

La Ciudad Mediterránea: la Creación y Relación entre el 
Espacio Público y el Privado
Arquitectura, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey
(ITESM) – MÈXIC

ITESM: Claudia Gutiérrez Quezada i Antonio 
del Ángel Rodríguez (director acadèmic)

URV: Pedro García (ETSA)

4 ECTS

Descolonitzant el Coneixement i el Poder: Estudis 
Postcolonials, Horitzons Decolonials
Diàleg Global

Condicionat per signatura de conveni

DG Ramón Grosfoguel i Goyo Vizcaíno 

URV: Coordinació: John Style (FL)

3 ECTS 

Recursos Humans i Salut Psicosocial
“EMUNI”

Condicionat per acceptació a EMUNI

URV: Joan Boada(FCEP)

Propostes de nova creació per a l’estiu 2011


