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Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova el pla pilot
del trimestre d’estiu
PLA PILOT TRISMESTRE D’ESTIU 2009
Presentació
En presentar les conclusions de les dues darreres edicions de la Universitat d’Estiu, tot i els bons resultats
de matrícula assolits —gràcies en part a l’obertura dels cursos a la participació de sectors aliens a la comunitat
universitària—, plantejaven la necessitat de redefinir-la, en el context de la construcció del nou espai europeu
d’ensenyament superior. La idea amb què es treballava consistia a configurar un trimestre d’estiu en què articularíem sistemàticament diverses activitats que ja organitzem a l’estiu (l’actual Universitat d’Estiu, l’incipient
Study Abroad, els cursos del Servei Lingüístic i altres activitats de lliure elecció), amb la possibilitat de cursar
assignatures oficials de forma més concentrada i intensiva mitjançant una matrícula extraordinària.
Tot aquest conjunt d’activitats possibilitarien una formació més completa i integral dels estudiants, alhora que els permetria organitzar de manera més àmplia les seves activitats d’aprenentatge, amb una oferta
més diversa i una configuració més oberta. Als estudiants estrangers que vinguin a fer un curs del programa
de Study Abroad els oferiríem la possibilitat de cursar activitats fora del seu programa (lingüístiques, cursos
de la Universitat d’Estiu, i matrícula en assignatures oficials intensives com a visitants) en el que anomenaríem un Meditrerranean Study Program.

Estructura
Prova pilot estiu 2009
• Període: del 15 de juny al 15 d’agost
• Matrícula extraordinària al maig de 2009
• Caràcter voluntari: El professorat que vulgui voluntàriament podrà oferir la seva assignatura
oficial (amb la mateixa proposta docent), de manera intensiva, en la llengua pròpia de la docència o en anglès (o en d’altres llengües que siguin especialment adequades per a l’aprenentatge
d’aquella matèria).
• La prova pilot pot acollir un màxim de 12 assignatures.
• El professorat podrà reconèixer l’activitat en el pacte de dedicació del curs vinent i correspondrà
als crèdits de l’assignatura multiplicats per un factor 1,5 o 2 en cas que s’imparteixi en llengua
estrangera.
• Dialogadament amb la direcció dels centres, s’escolliran les assignatures més apropiades pera
aquesta prova pilot. Les assignatures s’activaran amb l’acord de la direcció del departament i
sempre que la matrícula d’estudiants sigui suficient. Les condicions de matrícula seran iguals
que per a l’assignatura ordinària.
• Els estudiants que cursin assignatures oficials en una llengua estrangera acreditaran les competències lingüístiques corresponents d’acord amb el que preveu la regulació del currículum
nuclear.
• Study Abroad: Es treballa en tres cursos d’estiu:
- Amb Berkeley: Interculturality and the Dialogue between Civilizations Before and After 9/11.
Tercera edició. Direcció: Dr. Santiago Castellà
- Amb Academic Solutions: Roman Spain: Empire, Culture and Heritage (Field archaeology program and management of archaeological sites). Primera edició. Col·laboració ICAC. Direcció:
Dra. Eva Subias
- Amb Academic Solutions: Chemical Engineering Internships. Primera edició. Direcció: Dr.
Allan Mackie

