1

FOU 45 / Consell de Govern de 21 de desembre de 2006 / Tercera missió

Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la Normativa de la
Universitat d’estiu 2007
Durant 11 edicions la Universitat d’Estiu de la URV ha donat complida resposta als objectius
que s’havia fixat, generant un espai de reflexió, formació i divulgació del coneixement que,
al marge de l’activitat de docència ordinària, ha permès als alumnes i ponents gaudir, en un
context acadèmic més informal, de temàtiques i recerques que han completat la seva formació
universitària integral, desenvolupant una excel·lent presència de la nostra Universitat en el
territori.
La Universitat d’Estiu de la URV, pensada inicialment com una eina dirigida a articular la
presència d’acadèmics i professionals externs a la URV, progressivament s’ha anat configurant
com una proposta formativa coordinada i impartida principalment per docents de la URV i per
un alumnat majoritàriament de la nostra universitat.
La nova estructura dels ensenyaments, que comporta la implantació de les noves titulacions de
grau i postgrau en el context de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, i la previsible reducció
dels crèdits de lliure elecció ens presenten una bona oportunitat per repensar conjuntament
el model d’Universitat d’Estiu, cercant un instrument que visibilitzi les línies estratègiques de
recerca, la tasca de les càtedres Universitat-Empresa i l’intercanvi i el debat científic amb d’altres
universitats del món, al temps que continuï la positiva interacció amb el territori, la divulgació
social del coneixement i la tasca de formació integral del nostre alumnat.
És per això que es proposa que la propera edició de la Universitat d’Estiu de la URV sigui
una edició de transició, que ens permeti repensar noves orientacions tot cercant col·lectivament
i progressiva el model més escaient a la nostra realitat. La comissió delegada d’Estudiants i
Comunitat Universitària decidirà els cursos a oferir, adoptant uns criteris de selecció basats en
l’equilibri global de la proposta, la presència dels diferents àmbits de coneixement de la URV, i
l’interès científic i de divulgació del coneixement.
I en aquesta línia, es proposa la realització de canvis tant en la normativa acadèmica com en
el règim general de retribucions de la Universitat d’Estiu, que contribuiran a aquesta progressiva
reorientació.
En concret, en la normativa acadèmica, es proposa la distinció entre una matrícula ordinària
que donaria dret a certificat d’assistència i d’aprofitament ói aquest darrer al reconeixement
automàtic dels crèdits de lliure eleccióó i una matricula només presencial, destinada al conjunt
de la ciutadania, que amb una reducció del 25% del preu de la matrícula ordinària, només
donaria dret al certificat d’assistència, facilitant la participació de sectors socials aliens a la
comunitat universitària.
Quant al règim general de retribucions, es proposa una distinció econòmica entre el
professorat de la URV i el professorat extern, propiciant una més àmplia implicació d’aquest
en els cursos. En aquest sentit, es proposa limitar la participació del professorat de la URV a un
màxim de 2 ponències i 2 taules rodones.
Proposta de Règim de Retribucions
Professor Urv

Professor Extern

Coordinació

200 €

250 €

Ponència

150 €

200 €

Taula rodona

75 €

100 €

