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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova 
l’activació del trimestre d’estiu 2011

ANTECEDENTS

En l’actualitat, la URV programa a l’estiu la Universitat d’Estiu, el campus d’estiu, cursos del Servei Lin-
güístic i els darrers dos cursos, les activitats anomenades Study abroad, dirigides a estudiants estrangers.

L’any 2009 es va proposar un programa pilot per incorporar en el període estival assignatures oficials 
que s’impartirien de forma intensiva, però per diversos motius no es va arribar a activar.  

TRIMESTRE D’ESTIU 2011

Ara es proposa activar el trimestre d’estiu 2011.

El propòsit és divers, i s’oferirà la possibilitat de cursar:

Assignatures optatives que es poden programar en aquest període, tant de grau com de màster. –

Assignatures que per les seves característiques poden contribuir a adquirir competències transver- –
sals.

Assignatures obligatòries amb fracàs o no cursades. –

Assignatures que per les seves característiques ja s’imparteixen de forma intensiva. –

L’alumnat es podrà matricular de les assignatures durant el mes de juny, i podrà optar a una convocatò-
ria addicional si es tracta d’una assignatura ja cursada i no superada o bé ampliar la matrícula per avançar 
el seu currículum. Els efectes acadèmics correspondran al curs 2010-11.

Per a l’estiu 2011, si una assignatura no està activada pot activar-se a petició del centre, i a partir de 
llavors s’inclourà en la programació normal dels cursos. 

Característiques del trimestre d’estiu (pilot 2011):

Participació voluntària d’acord amb centres i departaments  –

Igual proposta docent que en l’assignatura ordinària però amb horari intensiu –

Propostes dels centres: febrer de 2011 –

Programació aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica –

Preu de matrícula: el del curs 2010-11 –

Matrícula: 1-23 de juny –

Període d’impartició: de 27 de juny a 29 de juliol (5 setmanes) –

Excepció a la normativa per possibilitar la matrícula de més de 72 crèdits –

Tancament d’actes: agost o, en casos especials, 12 setembre de 2011 –

Efectes acadèmics en l’expedient de l’estudiant: curs 2010-11 –

Opció de poder sol·licitar l’expedició de títol en tancar l’acta. –

Es proposa també que el trimestre d’estiu, juntament amb la Universitat d’Estiu, els cursos d’idiomes, el 
programa Study abroad, el Campus d’Estiu, altres activitats culturals i científiques, el Campus Científic i les 
escoles d’estiu organitzades al CEICS configurin una oferta global, emmarcada en el PROGRAMA D’ESTIU 
CEICS.
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Si bé cada activitat la programa i gestiona una unitat diferent, algunes podrien ser compartides: 

L’alumnat Study abroad o extern a la URV que ara cursa activitats a la Universitat d’Estiu incremen- –
taria l’oferta de què disposa actualment.

L’alumnat de la Universitat d’Estiu, extern a la URV, també podria inscriure activitats del trimestre  –
d’estiu o programades en l’Study abroad.

Assignatures d’un ensenyament podrien oferir-se a d’altres, i es podrien incloure en la seva oferta  –
pròpia o podrien formar part dels seminaris interdisciplinaris.

Activitats pròpies de la Universitat d’Estiu es podrien reconèixer com a “activitats universitàries  –
reconegudes” o considerar-se com a optatives.


