
NORMATIVA CURSOS EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
===========================================

La Universitat de València és una institució social, les
funcions de la qual són tal com assenyala el Títol Preliminar dels
Estatuts, la formació professional, l'extensió de la cultura i el
desenvolupament científic i tècnic (art. 3). En aquest sentit, la
Universitat, vinculada a la realitat històrica, social i econòmica del País
Valencià, dedica atenció en posar a disposició de la societat la seua
capacitat docent, creativa, investigadora i cultural a través de
programes específics de docència, investigació i divulgació (art. 4). Per
complir degudament aquesta missió social, la Universitat de València,
tal com assenyala l'article 8 dels Estatuts, estableix lliurement els camps
de l'ensenyament i la investigació que desitja conrear i elabora i
desenvolupa els respectius plans d'estudi, de formació, d'investigació i
d'Extensió Universitària.

Amb aquestes premises i aquest compromis, la Universitat
de València, posa en marxa els Estudis d'Extensió Universitària, tal
i com es reconeix als articles 84, 132.2c i 149 dels Estatuts, dirigits a la
difusió i divulgació social dels coneixements, la ciència i la cultura.

Aquests estudis comprenen els següents programes:

- Universitat als Pobles (Programa de descentralització i apertura de
noves vies de relació de la Universitat amb el seu entorn social, humà i
cultural. Es preten facilitar el contacte del professorat universitari i el
seu treball científic amb les inquietuds i les preocupacions dels
ciutadans que per diversos motius no han pogut accedir al campus
universitari. L'obligació cultural i política és arribar fins les seues
pròpies localitats per a constituir-se com a base i fonament de la
Universitat.

A la seua organització són implicats el professorat
universitari, i els responsables municipals de diferents localitats del
nostre districte universitari, així com d'altres entitats públiques i
privades (Ayuntaments, Diputació de València, Caixa Sagunt, Caixa
Carlet i Consell Social).

- Curs d'Extensió (Tallers i Seminaris organitzats pel propi Servei
d'Extensió i per les seues diferents Aules de Cinema, Teatre, Música,
etc.)

Els articles anteriorment esmentats i la normativa que es
proposa no fa més que desenvolupar-los.



Art. 1

1) Els Departaments, Centres i Serveis de la Universitat de València
poden proposar estudis d'Extensió Universitària. Aquest estudis poden
conduir a l'obtenció de:

- Certificats d'Assistència Extensió Universitària

2) La Universitat de València pot establir convenis amb entitats
públiques o privades, per al desenvolupament i la realització d'aquests
estudis.

Les propostes d'estudis conduents a un certificat
d'assistència poden ser aprovades directament per la Junta de Govern.
Per a l'obtenció del Certificat d'Extensió es imprescindible l'assistència
regular i l'òptim aprofitament del curs.

Art. 2

L'assistència a aquests estudis no requerirà cap tipus de
titulació prèvia. Es tracta de cursos enfocats a la divulgació científica,
tècnica i cultural, com a contribució al desenvolupament comunitari,
possibilitant amb això que el saber universitari traspase l'àmbit
acadèmic, posant-se a l'abast de tots els sectors socials. Amb ells, es
pretén un acostament de la Universitat de València i la resta de la
societat.

Art. 3

1) Els ensenyaments que formen els estudis d'Extensió Universitària
inclouran matèries tant de caràcter teòric com pràctic.

2) Als cursos d'extensió intervindrà fonamentalment professorat
universitàri, així com personal (professorat o professionals) de fora de
la Universitat de reconegut prestigi. El pagament es farà d'acord amb la
legislació vigent.

Art. 4

1) Els estudis d'Extensió Universitària constaran d'un mínim d'1 crèdit
(10 hores lectives)

Art. 5

1) Les taxes acadèmiques per a aquest estudis seran aprovats pel
Consell Social, prèvia proposta que s'acompanya a la documentació
presentada.



2) Els estudiants de la Universitat de València rebran una beca per a la
realització d'aquest estudis de fins el 75% del cost de les taxes. El
percentatge de la beca vindrà establert en la proposta de cada curs.

Art. 6

Les propostes de cursos d'extensió universitària es
presentaran cada any acadèmic dins d'una única convocatòria. La
Comisió d'Extensió Universitària emetrà l'informe corresponent i els
elevarà a Consell de Govern per a la seua aprovació, si escau, i/o
signatura per part del rector.

En el cas de la Universitat als Pobles, aquest termini es
farà efectiu una vegada hagen finalitzat tots els cursos triats pels
municipis.

Art. 7

La matricula dels estudiants, el control i arxiu
d'expedients, així com l'expedició de Certificats d'Assistència es
realitzarà als Serveis Centrals Administratius de la Universitat.

S'exceptua de l'anterior només en relació a la matrícula,
els estudis del programa Universitat als Pobles, la matrícula del qual es
farà als respectius municipis de celebració del Curs.

Art. 8

1) Les propostes d'Estudis d'Extensió Universitària constaran de la
següent documentació, utilitzant el model normalitzat de la Universitat
de València

a) Departament, Centre o Servei proposador.
b) Denominació dels estudis i certificat que s'atorga.
c) Justificació cultural i social
d) Dates de realització i lloc
e) Matèries i crèdits
f) Descripció dels continguts
g) Responsable o Director del Curs
h) Requisits d'accés per als estudiants. (Ja que s'admiteixen estudiants
sense titulació universitària, hi haurà que fer constar els requisits
d'accés específics exigits per a adequar-los a les places que es reserven
i a les característiques del curs.)
i) Nombre màxim i mínim d'estudiants
j) Sistema d'avaluació, i en el seu cas,

k) Memòria econòmica que continga almenys les dades següents:
ingresos previstos per taxes i d'altres formes de finançament. Despeses
per pagaments de personal i material, i en el seu cas, trasllats i la



participació en les despeses de funcionament i manteniment dels locals
i instal.lacions on es realitze el curs.

2) Aquells estudis d'Extensió Universitària que es realitzen com a
resultat de la signatura de conveni o contracte deuran d'adjuntar a la
memòria econòmica:

a) Còpia del Conveni o Contracte signat o proposat
b) Memòria econòmica, d'acord amb l'article 228

*     *     *     *     *     *
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