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FOU 61 / Comissions delegades

ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES
(Informats en el Consell de Govern de data 9 de juliol de 2009)
Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica
SESSIÓ DE 23 DE JUNY DE 2009
1. S’emet un informe favorable sobre les propostes de nous graus i màsters per al curs 2010-11.
2. S’aproven les modificacions puntuals de la Normativa acadèmica i de matrícula.
Aprovació de modificacions puntuals de la Normativa Acadèmica i de Matrícula.
Article 2.5
Eliminar:

Contingut dels plans d’estudis
e) les assignatures extracurriculars addicionals que proposa el centre. NAM 1r i 2n cicle

Article 3.4

Contingut dels plans d’estudis. Currículum Nuclear. Grau

Incorporar
un punt:

Establiment de la Taula d’equivalència del Nivell B1 del Marc Eu- NAM Grau i Màster
ropeu comú de referència per a les llengües. (anglès, francès i alemany)
(S’adjunta taula)

Article 20

Premis extraordinaris de final d’estudis (Màster Universitaris)
L’article 111 dels Estatuts de la Universitat estableix que el Consell NAM Grau i Màster
de Govern, a proposta de les juntes de centre, podrà concedir premis
extraordinaris de final d’estudis amb caràcter anual i d’acord amb el
que reglamentàriament s’estableixi.
Amb aquesta finalitat s’estableix:
1. Es considerarà que poden optar a aquests premis els alumnes
que hagin finalitzat l’ensenyament amb la mitjana més alta,
sempre que com a mínim obtinguin la qualificació de notable
(2). El Centre seleccionarà els expedients calculant les mitjanes
i per això se seguiran els criteris establerts en l’apartat “Taula
d’equivalències i Mitjana Ponderada” de la Normativa acadèmica i de matrícula.
2. El tribunal encarregat de proposar els premis extraordinaris de
final d’estudis estarà format per tres professors permanents, nomenats per la junta de centre a proposta del degà/director. Un
d’ells serà nomenat president i un altre, secretari.
3. El tribunal podrà concedir un premi per cada màster que matricula la URV. No es podran acumular els dels altres ensenyaments que hagin estat declarats deserts.
4. Una vegada el tribunal l’hagi resolt, elaborarà una acta que,
com a mínim, haurà d’incloure les dades següents:
• Data de la reunió
• Any acadèmic al qual corresponen els premis extraordinaris
que es proposen.
• Màsters a què pertanyen els premis
• Justificació de la proposta, en què hi consti la qualificació.
• Nom i cognoms dels alumnes proposats
• Data, lloc i signatura dels membres del tribunal.
5. Les propostes de concessió dels premis hauran de comunicar-se
al rector de la Universitat abans del 30 de novembre de cada
any, adjuntant-hi una còpia de l’acta corresponent.
6. Als alumnes premiats se’ls expedirà un títol acreditatiu.
7. Els alumnes premiats tindran dret a la gratuïtat de les taxes a
abonar per a l’expedició del títol o a la seva devolució, segons
correspongui.
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Article 45.2 Assegurança obligatòria addicional
Incorporar
punts:

NAM 1r i 2n cicle
1.1. Estudiants URV (Mobilitat a l’estranger)
		 Els estudiants que es desplacin a l’estranger hauran de subscriure obligatòriament una assegurança que cobreixi l’assistèn- NAM Grau i Màster
cia sanitària, invalidesa, mort i repatriació, preferentment en el
moment de formalitzar la matrícula.
		 La URV gestionarà la tramitació d’aquesta subscripció.
1.2. Estudiants externs de la URV (Mobilitat des de l’estranger)
		 Els estudiants que s’incorporin a la URV procedent d’una universitat estrangera hauran de subscriure obligatòriament una
assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, invalidesa,
mort i repatriació, llevat que acreditin que l’han subscrit a la
universitat d’origen.
		 La URV gestionarà la tramitació d’aquesta subscripció.
1.3. Estudiants de Màster i Doctorat procedents de l’estranger.
		 Els estudiants que són admesos a la URV per a cursar estudis
de Màster i Doctorat, que han obtingut les condicions d’accés
en una universitat estrangera, hauran de subscriure obligatòriament, preferentment en el moment de formalitzar la matrícula,
una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, llevat que acreditin que n’han subscrit
una de condicions similars.
		 La URV gestionarà la tramitació d’aquesta subscripció.
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Art. 3 Contingut dels plans d’estudis
Currículum Nuclear
Grau
4. Taula d’equivalència de la competència Nuclear 1: Certificat de nivell B1 del Marc Europeu
comú de referència per a les llengües.

Nivell Marc Comú
Europeu

Nivells Mínims

Institució

Nivell 4 (90 hores)

Servei Lingüístic URV (fins el curs
2008-09) i el d’altres universitats
catalanes

B1 Threshold

Anglès

Nivell 3 (120 hores)

Servei Lingüístic URV i el d’altres
universitats catalanes

Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental

Escoles Oficials d’Idiomes

Superació de l’examen del nivell B1

Servei Lingüístic URV.

Cambridge PET (Preliminary English
Test)

University of Cambridge. ESOL
Examinations

BEC Preliminary ( Business English
Certificate)

University of Cambridge. ESOL
Examinations

Trinity ISE 1

Trinity International Examinations
Board

Nivell 4 (90 hores)

Servei Lingüístic URV (fins el curs
2008-09) i el d’altres universitats
catalanes

B1 Threshold

Francès

Nivell 3 (120 hores)

Servei Lingüístic URV i el d’altres
universitats catalanes

Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental

Escoles Oficials d’idiomes

Superació de l’examen del nivell B1

Servei Lingüístic URV

TCF B1 (Test de connaissance du
français B1)

Centre International d’Etudes
Pédagogiques. Ministeri Francès
d’Educació

DELF B1 (Diplôme d’Etudes en Langue
Française B1)

Ministeri Francès d’Educació

CEFP 2 (Certificat d’Etudes de Française Pratique 2)

Alliance Française

Nivell 4 (90 hores)

Servei Lingüístic URV (fins el curs
2008-09) i el d’altres universitats
catalanes

Alemany
B1 Threshold

3

Nivell 3 (120 hores)

Servei Lingüístic URV i el d’altres
universitats catalanes

Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental

Escoles Oficials d’Idiomes

Superació de l’examen del nivell B1

Servei Lingüístic URV

Goethe Zertificat B1 (Zertifikat
Deutsch / ZD B1)

Goethe Institut

Tots els ensenyaments adaptat i amb convocatòria a setembre

Tots els ensenyaments adaptat

Llicenciatura/Diplomatura

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Facultat de Ciències Jurídiques

Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials

X

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

X

Llicenciatura/Diplomatura adaptat

Facultat d’Enologia

Escola Universitària de Turisme i Oci

Diplomatura TARRAGONA I CBP adaptat

Diplomatura CTE adaptat

Escola Universitària d’Infermeria

Tots els ensenyaments adaptat

GRAUS adaptat

Adaptat

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

GRAUS adaptat

GRAUS adaptat

Llicenciatures adaptat

Facultat de Química

Diplomatura en Educació Social adaptat
Tots els ensenyaments adaptat

Llicenciatures/Diplomatures adaptat

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Model 2

Facultat de Lletres

Model 1

Centre

Grau

Graus adaptat

Model 2
amb una sola acta
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3. S’aproven els calendaris acadèmics específics de centres.
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4. S’aprova l’adequació de plans d’estudis de màster al currículum nuclear pel que fa a l’assignatura Orientació Professional i Ciutadania.
5. S’aprova la modificació del pla d’estudis del màster en Migracions i Mediació Social, ampliant
l’oferta d’assignatures optatives: Persona i Família: Règim Jurídic Privat en Contextos Migratoris.
6. S’aprova la relació de premis extraordinaris de fi d’estudis del curs 2007-08, corresponent als
ensenyaments de primer i segon cicle.
7. S’emet un informe favorable sobre la proposta de nivells de màsters universitaris per al curs
2009-10.
8. S’aprova que la data de la prestació de l’activitat acadèmica, que es prendrà com a referència
en l’aplicació de les exempcions de preus establerts en el decret corresponent, serà la de l’inici
oficial del curs 2009-10: 7 de setembre.
9. S’aprova que el període que es tindrà en compte per aplicar ajuts al personal i familiars de la
URV serà la del 7 de setembre. Tindrà aplicació per a aquest curs sempre que s’hagi formalitzat
la relació de treball amb la URV com a molt tard el 31 d’octubre del mateix any.

