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CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA STUDY ABROAD 
ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA JAMES MADISON UNIVERSITY 

PARTS 

D'una part, el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili 
(en endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 65/2010, de 18 de 
maig (DOGC 5634, de 21 de maig de 2010), que representa aquesta institució 
d'acord amb les competéncies que preveu l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat 
pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i 
modificat per l'Acord GOV 23/2012, de 27 de mar (DOGC 6100, de 2 d'abril de 
2012). La URV té el domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003 de 
Tarragona, i el seu NIF és Q-9350003-A. 

I d'una altra, el Sr. F. Knight, Vice President Adjunt de Finances de la James Madison 
University (en endavant, JMU). La JMU té el domicili a Harrisonburg, Virginia 
(United States), 800 S. Main Street, 22807 i el seu NIF és 54-6001756. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessária per a 
aquest acte. 

ANTECEDENTS 

La URV i la JMU volem consolidar i promoure els programes Study Abroad entre 
ambdues institucions. Aquest programa consisteix en cursos organitzats de manera 
conjunta, adrewts a estudiants o titulats d'universitats estrangeres que desitgen fer un 
període de formació a la URV. 

La URV considera que el programa Study Abroad també és una missió de la 
Universitat 1, en conseqüéncia, pretén desenvolupar aquests cursos seguint el 
principi de qualitat, amb la finalitat d'assegurar aquesta formació com una eina per 
potenciar la visibilitat, la internacional ització a casa i la promoció internacional de la 
URV. 

D'altra banda, la URV vol desenvolupar amb aquesta oferta formativa una línia 
oberta a la integració, la interactuació i la internacionalització de l'estudiantat propi. 

Així, doncs, formalitzem aquest conveni d'acord amb les següents 
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CLAUSULES 

Primera. Característiques dels cursos 

La URV organitza cursos i acull estudiants de la JMU en el marc del programa Study 
Abroad, 

Els cursos s'imparteixen a la URV i poden ser anuals, semestrals o de curta durada. 

Els cursos, les seves característiques i els seus efectes económics són aprovats 
anualment de mutu acord pels responsables del programa a cadascuna de les 
institucions participants en el programa. Aquests responsables han estat 
expressament delegats a tal efecte pel rector de la URV i pel de la JMU, 
respectivament. 

Com a part del programa, la URV ha de promoure la interacció i el coneixement 
mutu entre els estudiants de la JMU i els estudiants de la URV. 

Aquests acords anuals s'han d'adjuntar a aquest conveni en forma d'addendes. 

Segona. Responsables de les institucions 

En el cas de la URV, el representant del programa és el rector o persona en qui 
delegui. Per part cJe la JMU, el representant del programa és el Vice President Adjunt 
de Finances. 

Tercera. Responsabilitats de la URV 

La URV és la responsable de facilitar l'organització completa o parcial dels cursos 
acordats per la URV i la JMU, segons les característiques recollides a l'addenda 
signada per a cada curs en concret, i respectant la normativa de Study Abroad i les 
polítiques de preus establertes a la URV. 

La URV ha de: 

1. Dissenyar, desenvolupar i aprovar els programes i els seus continguts, en 
col.laboració amb la JMU. 

2. Admetre els estudiants seleccionats per la JMU i inscriure'ls. 
3. Proporcionar les instal.lacions apropiades per a les classes específiques i el 

programa complementari adient al curs que s'organitzi. 
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4. Impartir les matéries a cárrec del formador o formadors aprovats per la URV, 
si escau. 

5. Prestar els serveis establerts de mutu acord entre les parts i en la mesura 

acordada. 
6. Proposar un dels docents de la URV perqué actuT com a coordinador/a 

académic/a, encarregat de garantir el correcte funcionament del programa a la 
URV. 

7. Enviar el certificat d'aprofitament o assisténcia de l'estudiant a la institució 
d'origen dins dels tres mesos següents a la finalització de l'últim període 
académic al qual hagi assistit l'estudiant. 

Quarta. Responsabi litats de la JMU 

La JMU ha de: 

1. Dissenyar i desenvolupar els programes i els seus continguts, en col.laboració 
amb la URV. 

2. Seleccionar els estudiants, amb l'aprovació de la URV, si escau. 
3. Proposar un dels docents de la JMU perqué actuT com a coordinador/a 

académic/a, per tal de garantir l'adequació dels continguts del programa a la 
formació inicial de l'estudiantat que ha de seguir el programa. 

4. Enviar a la URV la informació requerida dels estudiants i docent (si escau) 
trenta dies abans de l'inici del curs, com a mínim, amb l'objectiu d'activar 
l'accés als serveis de la institució. 

Cinquena. Aspectes económics 

El pressupost de l'organització dels cursos del programa Study Abroad s'ha de 
calcular cada any, segons els preus vigents a la URV i els preus dels serveis 
complementaris extraacadémics que s'ofereixin, i s'ha d'incloure a l'addenda que 
s'ha de signar anualment. El pressupost ha de tenir el vistiplau d'ambdues parts, com 
a mínim, noranta dies abans de la data d'inici del programa. En aquest moment 
també s'ha de concretar la forma de pagament entre les opcions que s'ofereixen a 
l'addenda i el nombre mínim de participants per poder activar el curs. 

Sisena. Cancel-lació de cursos devolucions de matrícules 

La cancel.lació del curs es regeix per la Normativa del programa Study Abroad de la 
URV. 
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Setena. Gestió del programa 

La unitat de la URV responsable de la gestió d'aquest programa és: 

CENTRE INTERNACIONAL 
ADREyk: Av. PaTsos Catalans, 1 7-1 9 
CP I POBLACIÓ: 43007 Tarragona 
Adrew electrónica: study.abroad@urv.cat 

La unitat de la JMU responsable de la gestió d'aquest programa és: 

Oficina de Programes Internacionals 
ADRM: MSC 5731, JMAC 6, Suite 22 
CP I POBLACIÓ: Harrisonburg, Virginia 22807 
PAÍS: USA 
Adrew electrónica:  studyabroad@jmu.edu   

Vuitena. Acreditació d'assegurarna médica 

Per tal de garantir la cobertura sanitária i d'accidents durant la seva estada a la URV, 
la URV exigeix que l'estudiant Study Abroad contracti l'asseguranw que Ii ofereix la 
URV en el moment de matricular-se. 

Novena. Responsabilitat civil 

Els estudiants del programa Study Abroad queden coberts, a partir del moment que 
s'inscriuen a la URV, per la pólissa de responsabilitat civil subscrita per aquesta 
institució, la qual está únicament vinculada a les activitats relacionades amb el 
programa Study Abroad mentre dura aquest programa a la URV. 

Desena. Nom i marca registrada de la Universitat 

El nom i les marques registrades de la URV i de la JMU estan protegides per Ilei, i no 
se'n pot fer ús sense l'aprovació prévia per escrit de la URV i de la JMU. Els noms de 
la URV i de la JMU no es poden utilitzar en cap publicació, anunci o butlletí de 
notícies sense el consentiment previ per escrit de la URV i de la JMU. 

No obstant aixó, la URV té permís per informar la societat que acull un programa 
d'estudis a l'estranger de la JMU. A més, la JMU ha d'especificar en tots els fulls 
publicitaris o altres articles promocionals que el curs se celebra a la URV. 
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N lz  VERSITAT 

VI A I VIRGILI 

P ',GfORAT 

Onzena. Vigéncia 

Aquest conveni és vigent des del moment de la signatura i té una durada de cinc 
anys, prorrogable automáticament per períodes anuals. 

Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a 
l'altra part amb sis mesos d'anticipació a la data d'expiració. En tots els casos cal 
finalitzar totes les tasques i compromisos previstos en els convenis específics i les 
addendes vigents en el moment de la denúncia. 

Dotzena. Resolució de conflictes 

Els signants hem de dirimir de comú acord qualsevol dubte o controvérsia respecte 
d'aquest conveni per mitjá d'una negociació consensual. En el cas que aquest acord 
no sigui possible, els signants hem de sotmetre les divergéncies pel que fa a la 
interpretació o el compliment d'aquest conveni a un altre mitjá de solució, que cal 
determinar de comú acord. 

Tretzena. Protecció de dades 

La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per la 
legislació sobre protecció de dades de carácter personal. Les parts ens comprometem 
a respectar la legislació sobre protecció de dades de carácter personal en tot alló que 
sigui d'aplicació a la informació objecte d'aquest conveni. 

Catorzena. Separabi I itat 

En el cas que alguna de les cláusules d'aquest acord sigui declarada nulda per un 
tribunal de jurisdicció competent, cal separar aquesta cláusula de l'acord, de manera 
que les altres disposicions continuen vigents. 

I, en prova de conformitat, signem aquest document per duplicat, en catalá i en 
anglés, els representants de la URV i de la JMU respectivament. 

Tarragona, 2 S" de r"AfV, 	zoi 4  

El rector de la 	 El Vice President Adjunt de 
Universitat Rovira i Virgil i 	Finances de la James Madison University 
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