Bases per presentar els cursos d'estiu UIB 2019
1. Presentació de propostes
Les propostes les ha de coordinar un professor permanent de la UIB (catedràtic,
titular o contractat doctor), encara que no de manera exclusiva, i les ha de presentar a
través de la facultat o escola a la qual pertany.
Es poden programar un màxim de deu cursos d’estiu, que han de tenir lloc del 8 al 26
de juliol de 2019, ambdós inclosos, organitzats conjuntament per facultats i escoles i
el Vicerectorat de Projecció Cultural, la Universitat Oberta i les seus universitàries.
S’ha de programar un curs per cada facultat o escola:
Escola Politècnica Superior
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Facultat d'Educació
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Facultat de Medicina
Facultat de Psicologia
Facultat de Turisme
Cada centre ha de proposar un sol curs per fer durant l’estiu de 2019, l’elecció del qual
pot estar motivada per la temàtica, per la necessitat de complementar la formació
dels estudiants de grau, perquè és un tema d’interès social, perquè suposa
transferència de coneixement fora de l’àmbit universitari, etc.
En cas que alguna facultat o escola no presenti el curs en el termini acordat, es podrà
encomanar, en lloc seu, un curs d’interès general.
2. Durada dels cursos i crèdits
La durada de cada curs ha de ser de vint-i-cinc hores en total per poder sol·licitar un
ECTS (el mínim d’hores presencials és de quinze). Es preveu la possibilitat d'oferir un
certificat d'assistència quan l'alumne no presenti el treball (les hores no presencials) i
assisteixi al vuitanta per cent de les hores presencials (professors i públic en general).
Per demanar el crèdit ECTS1 és necessari que s’inclogui a la proposta el sistema
d’avaluació de l’aprenentatge dels estudiants i el pes de cada element d’avaluació en
la qualificació final.
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Es podran sol·licitar, així mateix, hores de formació permanent del professorat sempre
que el curs reuneixi els requisits que regula el nou ordre de la Conselleria d’Educació i
Universitat.2
3. Termini de presentació dels cursos
S’estableix fins el 22 de gener de 2019.
4. Presentació dels cursos
a. Coordinació del curs.
b. Programa:
1. És imprescindible convidar una persona experta en la matèria del curs que
sigui d’una altra universitat de l’Estat espanyol per fer la lliçó inaugural i el
col·loqui posterior (dues hores de durada).
2. Professors de la UIB: categoria i departament (hi ha d’haver diversos
professors que imparteixin el curs).
3. Professors externs a la UIB: departament, universitat, entitat, etc., i categoria.
Hi ha d’haver dos professors d’altres universitats o institucions de prestigi de
l’Estat espanyol, a més de la persona convidada a fer la lliçó inaugural.
4. Destinataris: en cas que el curs sigui específic per a alumnes d’alguns graus
concrets, alhora, s’ha de poder oferir al públic en general.
5. Objectius.
6. Metodologia.
7. Dates i horari.
8. El mínim d’alumnes perquè el curs sigui viable ha de ser de quinze.
9. Continguts.
10. Infraestructura necessària (mitjans audiovisuals, material imprès, fotocòpies,
etc.).
11. Llengua vehicular del curs: castellà, català, anglès, etc.
c. Especificació de despeses previstes (material, origen dels ponents, sortides de
camp, etc.).
Els cursos, una vegada aprovats per la facultat o escola, s’han d’enviar a
<barbara.obrador@uib.cat>. Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a Bàrbara
Obrador, directora del SAC (ext. 30 64).
5. Condicions econòmiques
a. Vegeu annex (pressupost genèric).
b. Els professors de fora de Mallorca han de concentrar les classes en un dia o bé en
dos dies consecutius.
c. Es pagarà el trajecte que resulti més econòmic del lloc d'origen fins a la
destinació (exemple: Lleida-Barcelona-Palma: es pagarà o bé tren o bé
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Ordre del conseller d’Educació i Universitat del dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el
reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat
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quilometratge fins a l'aeroport de Barcelona, i després taxi de l'aeroport a
l'hotel de Palma, i viceversa).
d. És convenient que els viatges d’anada i de tornada tinguin el mateix punt
d’origen i de destinació. S’entén que el punt d’origen és el del domicili habitual.
Només pot haver-hi excepcions si el cost resultant del bitllet és igual o menor.
e. Els recursos econòmics s’obtindran del pressupost del Vicerectorat de Projecció
Cultural, Universitat Oberta i seus universitàries-SAC, dels ingressos de matrícula i
de l’aportació de cada facultat i escola.
Annex
Pressupost genèric per a un curs
Despeses
Docència 70 € (15 o 20 hores lectives)
Coordinació
Lliçó inaugural
Allotjament (3 persones, 1 nit d’hotel)
Viatges (3 persones de fora de Mallorca)
Despeses de material o diversos
Dietes (professors de fora de Mallorca)

Euros
1.400
200
500
320
600
200
135
Total

Ingressos

3.375
TOTAL

Matrícula neta (mínim 15 alumnes)
Aportació de la facultat o escola
Aportació Vicerectorat-SAC

720
350
2.305

Total

3.375

