ETSAB SUMMER SCHOOL 2016
CALL FOR PROPOSALS

L’Escola fa una crida per propostes de cursos d’estiu per l’ETSAB Summer School 2016 [ESS]. Es tracta
d’una nova oportunitat per compartir els ensenyaments i aproximacions docents de la nostra escola amb
una àmplia audiència internacional d’estudiants, de joves investigadors i de professionals. L’ESS és
també una ocasió per establir i ampliar les relacions de cooperació acadèmica entre professors i grups
de recerca amb el conjunt de docents i estudiants que hi participen. En les edicions 2014 i 2015, més de
150 estudiants procedents d’una vintena d’universitats van participar en aquesta iniciativa.
Les propostes podran ser presentades pels professors de manera individual on en grups.
Excepcionalment, podran ser iniciativa altres persones o col·lectius, sempre que comptin amb la
col·laboració de professors de l’ETSAB.
El continguts, els objectius i el format dels cursos seran diversos i s’orientaran a estudiants i/o
professionals estrangers i/o locals. Poden oferir-se workshops temàtics, cursos d’introducció per
estrangers, cursos experimentals i inèdits relacionats amb activitats de recerca, tallers amb professors i
professionals convidats, entre d’altres. Els cursos es desenvoluparan prioritàriament els mesos de juliol i
de setembre, tenint en compte que durant l’agost l’escola està tancada.
Una comissió acadèmica avaluarà i validarà totes les propostes. Igualment, els cursos hauran de
demostrar la capacitat d’autosostenir-se exclusivament a través dels propis recursos que generin, segons
els protocols econòmics establerts per l’ETSAB.

1. Termini
Les propostes s’han d’enviar a la Sotsdirecció de Relacions Internacionals relint.etsab@upc.edu entre el
23 de maig i el 10 de juny de 2016. Eventualment s’admetran propostes fora d’aquest termini sempre que
es presentin almenys amb un mes d’antelació a la data prevista d’inici del curs.

2. Contingut de les propostes
Títol / Objectiu / Idioma / Continguts i metodologia docent del curs
Professor responsable / Altres professors o tutors implicats
Perfil dels estudiants a qui va dirigit / nombre mínim i màxim de places
Dates del curs / dates de preinscripció
Pressupost orientatiu / Possibilitat de beques
3. Gestió
L’Àrea de Relacions Internacionals i l’Àrea de suport al PDI de l’ETSAB s’ocupen de la gestió del curs
(inscripcions, secretaria d’estudiants, publicitat a través dels canals establerts, gestió de cobraments i
despeses, emissió de diplomes acreditatius, etc.). Els cursos es desenvoluparan habitualment a l’ETSAB,
en aules habilitades d’acord amb les necessitats particulars de cadascun, i els estudiants inscrits podran
fer ús de tots els equipaments de l’escola. El pressupost i viabilitat del curs tindrà en compte els costos
derivats dels conceptes de gestió i ús dels espais.

4. Anul·lació de cursos
Els cursos que no assoleixin un nombre mínim d’inscrits establert en una data límit no es realitzaran, i no
s’assumirà cap despesa relacionada.

5. Certificats i reconeixement de crèdits
L’ETSAB expedirà un certificat d’assistència fent constar la durada del curs i l’equivalència en crèdits
ECTS.

