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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 10 de juliol de 2012)

Comissió de doCènCia

SESSIÓ DE 19 D’ABRIL  DE 2012

S’aprova el canvi de responsable del projecte Multicultural Journalism and the 
Internet. La direcció del projecte canvia del professor Enric Castelló al professor 
Bernat López.

SESSIÓ DE 25 DE JUNY  DE 2012

1. S’aprova el document adreçat als docents Guia per a l’atenció als estudiants 
amb discapacitat i altres trastorns.

2. S’emet informe favorable de les modificacions proposades de la Normativa aca-
dèmica i de matrícula dels estudis de grau i màster.

3. S’aproven els criteris presentats per alguns centres per al reconeixement de 
l’experiència professional i laboral acreditada pels estudiants 
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA – Grau i Màster
Aprovat per Junta de Centre: 19/06/2012

ENSENYAMENTS Criteris específics RC Documents 
acreditatius Observacions 

Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica 

Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Telemàtica 

Enginyeria Informàtica 

Amb l’experiència 
acreditada d’un mínim d’1 
any , es reconeixeran les 
assignatures:

Pràctiques
Externes(PE)

Orientació Professional 
i Acadèmica (OPA) 

Amb l’experiència 
acreditada d’un mínim de 
2 anys, els centre podrà 
considerar l’aplicació del 
reconeixement en altres 
assignatures.

Màsters adscrits a 
l’Escola

Que les tasques 
desenvolupades en l’àmbit 
laboral hagin conduit a 
l’adquisició de competències 
inherents a la titulació. 

Unitat temporal mínima per al 
RC: un any de contracte laboral 
a jornada completa o 12 mesos 
d’acolliment al règim 
d’autònoms.

Amb l’experiència 
acreditada d’un mínim d’1 
any , es reconeixerà 
l’assignatura:

Pràctiques Externes

Pel reconeixement 
d’OPA: 

Certificat de vida 
laboral
Autoinforme de 
l’alumne explicant 
les tasques 
desenvolupades. 

Pel reconeixement 
de Pràctiques 
Externes i  valorar 
el reconeixement 
d’altres 
assignatures: 

Certificat de vida 
laboral
Autoinforme de 
l’alumne explicant 
les tasques 
desenvolupades , si 
és el cas, les 
assignatures que 
vol reconèixer 
Document emès 
per l’empresa que 
detalli les tasques 
desenvolupades. 

La comissió valorarà 
la necessitat de 
demanar 
documentació 
acreditativa 
addicional i/o 
realitzar una 
entrevista personal. 
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA - Màster
Aprovat per Junta de Centre: pendent 

ENSENYAMENTS Criteris específics RC Documents 
acreditatius Observacions 

Màster d’Investigació 
en Ciències de la 

Infermeria

Unitat temporal mínima per al 
RC:

- De 1 a 3 mesos 
d’experiència: una 
optativa. 

- De 3 a 5 mesos 
d’experiència: dues 
optatives.  

- Més de 6 mesos 
d’experiència: tres 
optatives.  

Es reconeixerà per 
l’assignatura de: 

- De 1 a 3 mesos 
d’experiència, una 
optativa:  
1. Pràcticum 

- De 3 a 5 mesos 
d’experiència, dues 
optatives: 
1. Pràcticum 
2. Infermeria Clínica 
Avançada 

- Més de 6 mesos 
d’experiència, tres 
assignatures: 
1. Pràcticum 
2. Infermeria Clínica 
Avançada 
3. Una assignatura, que 
es reconeixerà en funció 
del perfil professional  

Document emès 
pel Servei de 
Recursos
Humans de 
l’empresa on s’ha 
treballat.  

4. S’aproven les modificacions dels criteris de trasllat d’expedient proposats per 
determinats centres 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Servei de Gestió Acadèmica

10/05/2012
2a_CRITERIS_TRASLLAT_ETSA.doc   

    

Criteris de trasllat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Aprovats en Junta de Centre – 24 d’abril de 2012

GRAU D’ARQUITECTURA

Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris

5 2 7

Mateix grau o
llicenciatura d'Arquitecte
en altres universitats

Mateixa branca a la URV

Mateixa branca en altres
universitats

Nota d'accés més alta

Nombre de crèdits
reconeguts

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Servei de Gestió Acadèmica

10/05/2012
CRITERIS_TRASLLAT_GRAU_ANGLÈS 

    

Criteris de trasllat a la Facultat de Lletres
Aprovats en Junta de Centre – 25 d’abril de 2012

GRAU D’ANGLÈS

Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris

3 5 8

Graus del PFG de Llengua
i Literatura Catalana i
Hispànica de la URV

Nivell B1 d’anglès

Nota d'accés PAU
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5. S’aprova la proposta de resolució dels Ajuts DRAC corresponents a la convo-
catòria maig 2012 per a l’assistència a cursos o activitats organitzades per les 
universitats membres de la Xarxa Vives d’Universitats 

ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT

RESOLUCIÓ AJUTS DRAC CONVOCATÒRIAMAIG 2012

En data 22 de maig de 2012, la Dra. Aurora Ruiz Manrique, vicerectora de Postgrau i Formació
Permanent de la URV, resol la proposta d’adjudicació de la convocatòria de maig d’ajuts Drac 2012
per l’assistència a cursos o activitats organitzades per les universitats membres de la Xarxa Vives
d’Universitats. Un cop s’han dut a terme els tràmits d’acord amb el que disposa la convocatòria del
programa,

RESOLC:

Primer: Atorgar els ajuts (amb els imports màxims) als beneficiaris que es detallen a la taula 1, i
excloure les sol licituds detallades a la taula 2.

Taula 1. Ajuts atorgats

Núm. identif. Univ. de destí Ajut (import màxim)
41004921-S UIB 162 €
Y-2037877-E UB i UdG 265 €

39904551-B UB i UdG 265 €

47900241-G UB i UdG 265 €

Y-0672183-E UJI 94 €

Y-0696944-N UAB 70 €

Taula 2. Sol licituds excloses

Núm. identif. Motiu d’exclusió
47699929-E La sol licitud no s’ajusta a l’objecte de la convocatòria DRAC Formació Avançada
39920632-S La sol licitud no s’ajusta a l’objecte de la convocatòria DRAC Formació Avançada

Segon: Elevar aquesta resolució a la Comissió de Docència per a la seva ratificació.

Tercer: Comunicar aquesta resolució a la Xarxa Vives d’Universitats per tal que se’n faci difusió i
publicar la al web de Beques i Ajuts de l’EPiD.

Quart: Els beneficiaris han de presentar la següent documentació acreditativa de l’activitat abans
del 30 de juny, si l’activitat s’ha realitzat abans de la data d’aquesta resolució, o en el termini
de 15 dies a comptar a partir de la realització de l’activitat:

Original o còpia compulsada del pagament de la inscripció, si s’escau
Original o còpia compulsada del certificat acreditatiu d’assistència emès per la
universitat de destí, on hi ha de constar la data d’inici i de fi de l’estada.
Fitxa d’activitats degudament signada pel sol licitant i pel/per la cap immediat.

Tarragona, 22 de maig de 2012

Dra. M. Aurora Ruiz Manrique
Vicerectora de Postgrau i Formació Permanent

CPISR-1 C 
Maria Aurora 
Ruiz Manrique

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Maria Aurora Ruiz 
Manrique 
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Virgili, ou=Química Física i Inorgànica, ou=Serveis Públics de 
Certificació CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecURV (c)05, sn=Ruiz 
Manrique, givenName=Maria Aurora, title=CU -Vicerector/a de 
Postgrau i Formació Permanent, serialNumber=39646619R, 
cn=CPISR-1 C Maria Aurora Ruiz Manrique 
Fecha: 2012.05.30 11:32:25 +02'00'

6. Es ratifica l’informe favorable que els membres de la comissió han fet virtual-
ment sobre la proposta definitiva de la Normativa de l’assignatura de Treball de Fi 
de Grau.


