
CONVENI DE RECONEIXEMENT DE CURSOS D'ESTIU ENTRE LES UNIVERSITATS 
DE L'INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES 

Alacant, 12 de juliol de 2013 

REUNITS 

D'una part, el Sr. Manuel Palomar Sanz, rector de la Universitat d'Alacant. 
D'una altra part, el Sr. Daniel Bastida Obiols, rector de la Universitat d'Andorra. 
D'una altra part, el Sr. Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la Universitat de Barcelona. 
D'una altra part, la Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de Girona. 
D'una altra part, el Sr. LloreN Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears. 
D'una altra part, el Sr. Vicent Climent Jordá, rector de la Universitat Jaume I. 
D'una altra part, el Sr. Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida. 
D'una altra part, el Sr. Fabrice Lorente, rector de la Universitat de Perpinyá Via Domitia. 
D'una altra part, el Sr. Antoni Giró i Roca, rector de la Universitat Politécnica de Catalunya. 
D'una altra part, el Sr. Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra. 
D'una altra part, el Sr. Josep Maria Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull. 
D'una altra part, el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili. 
D'una altra part, el Sr. Jordi Montafía Matosas, rector de la Universitat de Vic. 
I d'una altra part, el Sr. Manuel Palomar Sanz, president de l'Institut Joan Lluís Vives. 

Les catorze parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessária per a aquest acte í 

MANIFESTEN 

1. Que la Universitat d'Alacant, la Universitat d'Andorra, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Jaume I, la 
Universitat de Lleida, la Universitat de Perpinyá Via Domitia, la Universitat Politécnica 
de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat 
Rovira i Virgili i la Universitat de Vic són membres de l'Institut Joan Lluís Vives (en 
endavant, IJLV). 

2. Que el IJLV és una associació d'universitats sense ánim de lucre que potencia les 
relacions entre les institucions universitáries del País Valenciá, Catalunya, les Illes 
Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya i també d'altres territoris amb vincles 
geográfics, histórics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai 
universitari que permeta coordinar la docéncia, la recerca i les activitats culturals i 
potenciar la utilització i la normalització de la llengua própia. 

3. Que es considera rellevant seguir fomentant la mobilitat de la comunitat universitária 
en el marc dels cursos d'estiu que organitzen les universitats del IJLV i altres 
institucions vinculades a les universitats, així com cercar les fórmules adequades que 
garantisquen el reconeixement multilateral de crédits, com s'ha estat fent durant els 
darrers anys en virtut del conveni signat el 20 d'abril de 1997, en paral . lel a la 
publicació de la guia que recull i promou aquests cursos. 

Per aixó, els compareixents, 
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ACORDE N 

1. Que és objecte d'aquest conveni considerar acreditables multilateralment entre les 
institucions signaáries, a través del reconeixement de crédits ECTS, els cursos d'estiu 
que organitzen les universitats del DLV i altres institucions vinculades. 

2. La Universitat d'Alacant, la Universitat d'Andorra, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Jaume I, la 
Universitat de Lleida, la Universitat de Perpinyá Via Domitia, la Universitat Politécnica 
de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat 
Rovira i Virgili, la Universitat de Vic concerten que els cursos destinats als alumnes de 
grau, diplomatura, llicenciatura, bátxelor, enginyeria, arquitectura o máster 
organitzats per una entitat que integre un o més membres del DLV, inclosos dins el 
marc de la guia de cursos d'estiu del DLV, seran acreditables a cada universitat, via 
reconeixement de crédits, sempre que s'ajusten a la normativa académica aplicable a 
cada universitat, com a crédits ECTS dels ensenyaments conduents a títols oficials i 
amb validesa a tot Europa. 

3. Vetllar per tal que les universitats contemplen el reconeixement académic dels cursos 
d'estiu que organitzen, incloent-los en els crédits ECTS del total del pla d'estudis 
cursat. 

4. Recomanar que cada universitat permeta incorporar un mínim de 2 crédits ECTS 
cursats en un marc organitzatiu, incloent-hi la própia universitat, en el benentés que 
els cursos susceptibles de reconeixement académic haurien de ser aprovats per les 
respectives comissions académiques, en harmonia amb el procediment emprat des 
del 1997 per al reconeixement de crédits de lliure elecció. 

5. Recomanar equivaléncies homogénies en el reconeixement de crédits ECTS, en qué 
el nombre mínim d'hores per crédit siga de 25 i el máxim de 30. 

6. Amb la finalitat d'afavorir el reconeixement recíproc de les activitats realitzades, les 
certificacions d'assisténcia i aprofitament que s'atorguen explicitaran el valor numéric 
del curs en crédits ECTS. 

7. El DLV, a través de la Secretaria Executiva, s'encarregará de la recollida d'informació 
dels cursos i de les activitats d'estiu que organitzen les universitats i les institucions 
vinculades, i trametrá a les universitats signaáries del present conveni aquesta oferta 
formativa, perqué l'órgan competent en matéria académica de cada universitat 
aplique el reconeixement previst en crédits ECTS. 

8. Per a la recollida d'informació de l'oferta académica d'estiu i el procediment de 
reconeixement de crédits, será d'aplicació el Reglament de la guia de cursos d'estiu 
de la Xarxa Vives d'Universitats i del procés de reconeixement de crédits ECTS que 
haurá d'aprovar la Comissió Permanent. 

9. El IJLV, a través de la Secretaria Executiva, fará l'oportuna difusió de les activitats 
acreditables, amb independéncia de la que en puga fer cada universitat, que inclourá 
informació específica i detallada sobre el tipus de reconeixement que s'aplicará des 
de cada universitat. 

10. El present conveni tindrá una durada de cinc anys, prorrogables ácitament si cap de 
les parts no el denuncia. Extingida la seua vigéncia, el present instrument continuará 
eficaç fins a la finalització de les activitats iniciades. 
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I en prova de conformitat i acceptació, les catorze parts signen aquest document, al lloc i en 
la data esmentats. 

Man e a omar Sanz 
Rect r de la Universitat d'Alacant 

Roberto ernandez Díaz 
, 

Rectoide la Universitat de Lleida 

'An o 	iro i Roca 
Rector Universitat Politécnica de Catalunya 

Josep Maria Garrell i Guiu 
Rector de la Universitat Ramon Llull 

na Matosas 
Rector de la Universitat de Vic 

Daniel Bastida Obiols 
Rector de la Universitat d'Andorra 

de nirona 

Anna Maria G i de Ciurana 
Rectora de la niversitat de Girona 

Vicent Climent Jordá 
Rector de la Universi at Jaume I 

Fabrice Lof te 
Rector Universitat Perpin á Via Domitia 

Jau 	Casals Pons 
Rector de la Universitat Pompue& PAI-1 1  

CRI -r 
tROVIRA I VI ILI 

Francesc Xavier GrátrVidá 
Rectot de la Universitat Rovira i Virgili 

Mantiel 	.r Sanz 
PreskJent de l'Institut Joan Lluís Vives 

Univet.itut 
Reettw-Exl 

Dídac Ramírez i Sarrió 
Universitat de 

uet Rotger 
Rector de la Universitat de les Illes Balears 
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