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La UdG en xifres
Docència
Campus i estructures

161.496 m2 superfície construïda
3 campus
9 facultats i escoles
1 escola de Doctorat
8 centres adscrits
24 departaments
12 instituts de Recerca propis
4 instituts de Recerca participats
3 centres de recerca Programa CERCA
31 càtedres
Pressupost

89.323.853 € Pressupost 2016
47.682.732 € Finançament bàsic Generalitat liquidat l’any 2015
46.159.200 € Finançament bàsic Generalitat pressupostats l’any 2016
Comunitat universitària

15.658 estudiants de la UdG
1.222 personal docent i investigador
554 personal d’administració i serveis

GRAUS

45 titulacions de grau
12 dobles titulacions de grau
1 doble titulació internacional de grau
10.387 estudiants de grau – centres propis
3.261 estudiants de grau – centres adscrits
1746 titulats de grau – centres propis
499 titulats de grau – centres adscrits
MÀSTERS

28 màsters universitaris
17 màsters interuniversitaris
9 convenis de doble titulació de màster internacional
983 estudiants de màster universitari
439 titulats de màster universitari

DOCTORAT

13 programes de doctorat
826 estudiants de doctorat
128 tesis doctorals llegides (2014-2015)

FORMACIÓ CONTINUADA

53 màsters propis
419 estudiants de màster propi
2.672 estudiants matriculats en activitats de formació continuada

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

110 estudiants del programa de formació per a majors de 50 anys
3.000 estudiants finalitzen un MOOC de la UdG

4

5

Recerca
PROJECTES I FINANÇAMENT

161 projectes de recerca actius el 2015
60 Grups de Recerca SGR (2014-2016)
RESULTATS

68 llibres de recerca (2015)
322 capítols de llibre (2015)
756 articles indexats ISI
216 contractats predoctorals (2015)
106 tesis doctorals llegides a la UdG (2015), de les quals 33 són tesis doctorals
internacionals

Pressupost 2016 - Quadre resum per capítols
ESTAT D’INGRESSOS

euros

CAPÍTOL 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos

28.488.161

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents

55.636.172

CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
Subtotal corrent

245.591
84.369.924

CAPÍTOL 6 - Venda d’inversions reals
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CAPÍTOL 7 - Transferències de capital

4.923.916

Subtotal capital

4.923.919

CAPÍTOL 8 - Actius Financers

30.004

CAPÍTOL 9 - Passius financers
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Subtotal financer

30.010

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

11 grups TECNIO (2015)
4 patents (2 nacionals i 2 internacionals)
1 patent llicenciada
5 empreses de base tecnològica participades per la UdG (fins el 2015)

TOTAL INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL 1 - Despeses de Personal
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
CAPÍTOL 5 - Fons de contingències
Subtotal corrent
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) fa pública la tercera edició del rànquing d’universitats de
l’Estat, en el qual ha analitzat 66 universitats (44 públiques i 22 privades). Segons aquest estudi, la UdG
destaca en 14 dels 32 indicadors analitzats en la categoria de rendiment alt, la qual cosa la situa en la 12a
posició.

Subtotal capital

euros
65.450.675
15.711.923
278.306
2.120.410
1
83.561.315
4.782.451
7
4.782.458

CAPÍTOL 8 - Actius financers

30.004

CAPÍTOL 9 - Passius financers

950.076

Subtotal financer

980.080

TOTAL DESPESES
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89.323.853

89.323.853
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Campus i centres

Centres
i escoles adscrites
Campus Barri Vell

· Facultat de Lletres
www.udg.edu/fl
· Facultat d’Educació i Psicologia
www.udg.edu/fep
· Facultat de Turisme
www.udg.edu/ft

Campus Girona Centre
· Facultat de Medicina
www.udg.edu/fm
· Facultat d’Infermeria
www.udg.edu/inf

Parc Científic i Tecnològic

· Parc Científic i Tecnològic de la UdG
www.parcudg.com
· Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
www.fundacioudg.org
· Centre de Postgraus
www.udg.edu/masters

Campus Montilivi

· Facultat de Ciències
www.udg.edu/fc
· Facultat de Dret
www.udg.edu/fd
· Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
www.udg.edu/fcee
· Escola Politècnica Superior
politecnica.udg.edu
· Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants
www.udg.edu/ciae
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Centre d'Estudis de Postgrau
www.udg.edu/
centreestudispostgrau
Escola Universitària de la
Salut i l'Esport (EUSES)
www.euses.cat
Escola Universitària de
Turisme CETA
www.cetaedu.es
Escola Universitària de
Turisme Euroaula
www.euroaula.com
Escola Universitària
d'Hoteleria i Turisme de Sant
Pol de Mar
www.santpol.edu.es
Escola Universitària ERAM
www.eram.cat
Escola Universitària Formatic
Barcelona
www.formatic-barna.com
Escola Universitària
Mediterrani
www.mediterrani.com
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Parlen els estudiants
La formació que he rebut a la Universitat de Girona és
excel·lent, i ho dic ara que la comparo també amb altres
universitats
Josep Garcia / Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Docència, aprenentatge
i inserció laboral

La Universitat de Girona disposa d’uns docents excepcionals,
capdavanters en cada un dels àmbits que tracten.
Bernat Grau / Facultat de Lletres

El mètode que proposa Girona per a Medicina és innovador a
nivell estatal.
Adrià Costa / Facultat de Medicina

Tothom sap que és a la UdG on es cursen els millors estudis
de Turisme a Catalunya.
Pere Salamó / Facultat de Turisme

Els estudis de l’EPS faciliten la inserció, ja que disposem
d’una plataforma per fer estades en l’entorn laboral.
Eva Sancho; Guillem Cullell / Escola Politècnica Superior
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Graus 2016-2017
Titulacions de grau

Dobles titulacions de grau

Grau en Educació Social
Grau en Mestre/a en Educació Infantil
Grau en Mestre/a en Educació Primària
Grau en Pedagogia
Grau en Psicologia
Grau en Treball Social
Grau en Comunicació Cultural
Grau en Filosofia
Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi
Ambient
Grau en Història
Grau en Història de l’Art
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
Grau en Biologia
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Química
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
Grau en Criminologia
Grau en Dret
Grau en Estudis d’Arquitectura
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (nou pla d’estudis)
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Agroalimentària
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Grau en Infermeria
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Comptabilitat i Finances
Grau en Economia
Grau en Publicitat i Relacions Públiques (nou pla d’estudis)
Grau en Turisme
Grau en Medicina

Mestre/a en Educació Infantil / Mestre/a en Educació Primària
Economia / Filosofia
Biologia / Biotecnologia
Biologia / Ciències Ambientals
Dret / Ciències Polítiques i de l’Administració
Dret / Criminologia
Administració i Direcció d’Empreses / Dret
Tecnologies Industrials i Administració i Direcció
d’Empreses
Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Elèctrica
Economia / Administració i Direcció d’Empreses

Estudis de grau centres adscrits
Grau en Arts Escèniques
Grau en Audiovisual i Multimèdia
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Grau en Fisioteràpia
Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona
(interuniversitari)
Grau en Gestió Hotelera i Turística
Grau en Màrqueting
Grau en Turisme
Doble titulació Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport /
Fisioteràpia (nova implantació)
Doble titulació Turisme / Màrqueting (nova implantació)

Novetats curs 2016-17
Nova implantació
Doble titulació Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport /
Fisioteràpia
Doble titulació Turisme / Màrqueting
Nou pla d’estudis
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
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Màsters
Màsters universitaris
Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Màster en Promoció de la Salut
Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a Segones Llengües
Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural)
Màster en Recerca en Humanitats
Dret, Economia i Empresa
Màster en Advocacia
Màster en Dret de Danys
Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial
Educació i Psicologia
Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Medi Ambient i Química
Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió
Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua (CTA)
Master’s in Advanced Catalysis and Molecular Modelling
Tecnologia
Màster en Arquitectura
Màster en Biotecnologia Alimentària
Màster en Ciutats Intel•ligents (Smart Cities)
Màster en Enginyeria Industrial
Màster en Enginyeria Informàtica
Màster en Sostenibilitat i Gestió de l’Edificació en el Sector Turístic
Màster en Tecnologies Intel•ligents per a Sistemes de Salut (Smart Healthcare)
Master’s in Business Innovation and Technology Management (BITM)
Master’s in Mechanics of Materials and Structures (MMS)
Master’s in Vision and Robotics (VIBOT) (en procés de verificació pel Consejo de Universidades MEC)
Erasmus Mundus Joint Master’s in Medical Imaging and Applications (MAIA) (en procés de verificació pel Consejo de Universidades MEC)
Turisme
Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Màster en Turisme Cultural
Erasmus Mundus European Master’s in Tourism Management (EMTM)
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Màsters interuniversitaris
Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
Màster Interuniversitari en Filosofia Analítica
Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval
Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània
Dret, Economia i Empresa
Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal
Educació i Psicologia
Màster Interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària
Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)
Màster Interuniversitari en Pedagogia Musical 0-12
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE)
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària
Medi Ambient i Química
Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge (PPCEL)
Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
Tecnologia
Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Dobles titulacions internacionals de màster
Màster UdG

Màster internacional

Universitat associada

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Maestría en Química

Universidad de Guanajuato (UG).
Mèxic

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Maestría en Química Aplicada

Universidad Técnica Particular de
Loja. Equador

Enginyeria Informàtica

Màster en Informàtica. Síntesi
d’Imatges i Concepció Gràfica

Universitat de Llemotges. França

Mecànica de Materials i Estructures

Maestría en Ingeniería

Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB). Colòmbia

Master’s in Business Innovation
and Technology Management

Maestría en Gestión de la Inovación

Universidad Tecnológica de Bolívar.
Colòmbia

Dret de Danys

Maestría en Derecho Civil

Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP)

Turisme Cultural

Maestría en Gestión Cultural,
Patrimonio y Turismo

Universidad San Martín de Porres
(USMP). Perú

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Maestría en Química

Universidad Pontificia Católica del
Perú

Ciència i Tecnologia de l’Aigua

Maestría en Ingeniería del Agua
y la Energía

Universidad de Guadalajara. Mèxic

Grau UdG

Grau internacional

Universitat col·laboradora

Infermeria

Enfermería

Universidad Andrés Bello (UNAB). Xile
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Graus

Màsters

ESTUDIANTS MATRICULATS (GRAU i 1r i/o 2n CICLE)

ESTUDIANTS MATRICULATS

13.648
10.664

2015-2016
2014-2015

10.754
11.009
10.828

2013-2014
2012-2013
2011-2012

10.630

2010-2011

983

2015-2016

762

2014-2015

2012-2013

2010-2011

ESTUDIANTS MATRICULATS*

2015-2016

826
794

2014-2015

785
750

2012-2013

788
725

2011-2012

ESTUDIANTS MATRICULATS

2013-2014

676
624*

2013-2014

Doctorat

Formació
continuada

675
592

2011-2012
2010-2011

2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

2.672
2.837
2.855
2.815
2.287
2.326

* Curs de transició a graus (de 3 cursos a 4 cursos)

ESTUDIANTS TITULATS (GRAU i 1r i/o 2n CICLE)

1.746
1.770

2014-2015
2013-2014

2011-2012
2010-2011

439

2014-2015

399

2013-2014

1.905

2012-2013

TESIS LLEGIDES

ESTUDIANTS TITULATS

2012-2013

1.393*
1.771

2011-2012
2010-2011

330

ESTUDIANTS MATRICULATS 2015-2016

2015-2016

106

2014-2015

101
87

2013-2014

401
376

2011-2012

* Curs de transició a graus (de 3 cursos a 4 cursos)

1.036
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Màsters

ESTUDIANTS MATRICULATS 2014-2015
PER PROGRAMES DE DOCTORATS

ESTUDIANTS MATRICULATS
PER ÀMBITS 2015-2016
Salut

Salut

10%

18%
Enginyeria i
Arquitectura

14%

Socials
i Jurídiques

51%

Ciències

Socials
i Jurídiques

56%

Enginyeria
i Arquitectura

16%

Activitat Física i Esport
Ciències

32%

7%

7%

Turisme i Hosteleria

10%
23%
Humanitats
i Socials

9%
Arts i Humanitats

1%

Psicologia
i Educació

Arts i Humanitats

7%

18%

Socials i Jurídiques

33%

Diplomes
d’especialització

169

ESTUDIANTS PER ÀREES 2015-2016*

Ciències

Tecnologia

664

384

419

ESTUDIANTS MATRICULATS 2015-2016
(GRAU i 1r i/o 2n CICLE)

Cursos
de postgrau

Diploma
de postgrau

78
68

2012-2013

2010-2011

Cursos
d’especialització

Arts i Humanitats

18%

11 %

Empresa, Economia i Dret

18%

Administració Pública
i Desenvolupament Local

3%

Arquitectura i Enginyeria

9%

Arts Visuals

4%

Ciències de la Salut

8%

Comunicació
i Màrqueting

12%

Desenvolupament
Sostenible

1%

* Inclou màsters propis, diplomes de postgrau, cursos de postgrau, diplomes
d’especialització.
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Doctorat

Formació continuada

Programes de doctorat 2016-2017

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada de la UdG. Està en contacte permanent amb els agents socials i empresarials, així com també amb els
col·legis professionals, per tal de donar resposta a les necessitats formatives del món professional.

· Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
· Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
· Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
· Programa de Doctorat en Educació
· Programa de Doctorat en Medi Ambient
· Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
· Programa de Doctorat en Química
· Programa de Doctorat en Tecnologia
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (DIPE)
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme

Centres d'Estudis de Postgrau
· Màster universitari en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic

Estudis propis de la UdG
· Màsters propis
· Diplomes i cursos de postgrau
· Diplomes i cursos d'especialització

Formació a mida per a empreses i institucions
· Cambridge English Exams Centre ES448
KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC i YLE
· Cursos de preparació: FCE, CAE, CPE i BEC

Beques i ajuts a l'estudi
Beques de la UdG:

775.616 € Beques de Recerca (BR)
Beques de la Generalitat Catalunya:

781.584 € Beques Formació Investigadors (FI)

Beques del Ministeri de Ciència, Educació i Esport:

450.708 € Beques Formació Professorat Universitari (FPU)
406.356 € Beques Formació Personal Investigadors (FPI)
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Jornades, congressos, seminaris,
tallers i estudis,
La Universitat a l'Estiu,
cursos d'extensió i divulgació
Les diferents activitats que desenvolupa i gestiona
la Fundació s'estructuren en 11 àrees temàtiques de
coneixement:
· Activitat física i esport
· Administració pública i desenvolupament local
· Arts visuals
· Ciències de la salut
· Comunicació i màrqueting
· Desenvolupament sostenible
· Empresa, economia i dret
· Enginyeria i arquitectura
· Humanitats i ciències socials
· Psicologia i educació
· Turisme i hostaleria
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Accions destacades
Implantació de nous estudis de grau
En el curs 2015-16 s’han implantat el grau en Disseny i desenvolupament de videojocs i la titulació interuniversitària, entre la UB
i la UdG, del grau internacional en Fisioteràpia, impartit íntegrament en anglès i francès.
També s’ha programat la doble titulació Economia–Filosofia, que permet obtenir les dues titulacions en un total de cinc anys
d’estudi.

Infermeria, primera doble titulació internacional de grau de la Universitat de Girona
La Universitat de Girona posarà en marxa el curs 2016-2107 la primera doble titulació internacional d’un grau. Els estudiants
de la Facultat d’Infermeria tindran la possibilitat d’obtenir el títol expedit per la UdG i també per la Universitat Andrés Bello
(UNAB) de Santiago de Chile gràcies a un conveni de col·laboració signat aquest curs. En concret, tres estudiants de 4t del grau
viatgen el mes d’agost al campus de Viña del Mar de la UNAB per començar el curs i realitzar assignatures relacionades amb
el lideratge i la gestió en unitats d’infermeria i la gestió en salut familiar i comunitària. Aquests graduats de la UdG podran
exercir la seva professió a Xile una vegada finalitzin els estudis.

Qualitat de la docència
Un cop rebut l’informe d’acreditació del Manual d’avaluació docent, s’ha treballat per adaptar-lo a les condicions i
recomanacions establertes per AQU Catalunya. Els principals canvis demanats han estat la modificació de la càrrega docent
mínima necessària per poder-se presentar a l’avaluació i l’establiment de mesures que permetin una major discriminació en
els resultats de l’avaluació.
La principal novetat de la Guia per a la certificació dels SGIQ de les universitats es troba en l’accent del responsable principal,
que passa de la universitat com a institució al centre docent. En consonància amb aquesta situació, el Consell de Govern de
la UdG aprova el Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable del Sistema de Garantia Interna de la
Qualitat dels estudis de la Universitat de Girona.
El primer canvi establert en aquest Reglament és la conversió de les comissions de qualitat de les unitats estructurals (centres
docents, instituts o departaments) en comissions de qualitat de centre, que seran les encarregades de vetllar per la implantació
del SGIQ als centres. La UdG continuarà treballant en aquesta línia per tal de poder certificar el SGIQ dels centres a mitjà
termini.
Aquestes comissions són també les encarregades de l’anàlisi de les titulacions per a l’elaboració dels informes de seguiment.

Reconeixement del nivell de tercera llengua dels estudiants
A partir de l’adhesió de la UdG al programa PARLA3 de la Generalitat de Catalunya, des del Servei de Llengües Modernes (SLM)
i del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (SGAE) s’ha fet difusió dels ajuts econòmics d’aquest programa i de les accions de
diagnosi del nivell de llengua dels estudiants que ingressen a la UdG. L’acció de diagnosi ha tingut tres fases:
· Identificació del nivell de llengua dels estudiants de nou accés a partir dels resultats que aquests van obtenir a les proves de
tercera llengua de les PAU.
· Informació personalitzada per mitjà del correu electrònic del nivell de llengua diagnosticat a partir de la nota obtinguda en
les proves de tercera llengua de les PAU.
· Oferiment de la possibilitat de fer una prova de nivell en línia a aquells estudiants de nou accés que la volguessin fer.
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ha ofert per primera vegada exàmens d’anglès TOEIC. Aquesta
oferta s’afegeix als exàmens de Cambridge que ja administrava.
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L’anglès i la docència
Ajuts al desplegament d’assignatures impartides en llengua anglesa.
El curs 2015-16 s’ha presentat i aplicat el programa de reconeixement en punts de la docència impartida en anglès en estudis
de grau.
Implantació de grups d’assignatures en els estudis de grau.
S’ha plantejat a partir de l’estudi de les assignatures impartides en anglès. Aquesta acció va lligada al pla de foment d’impartir
la docència en llengua anglesa i a accions per afavorir la mobilitat d’acord amb el vicerectorat de política internacional i amb
els plantejaments dels centres. Així mateix es millora la informació sobre la tercera llengua en les fitxes de les assignatures.

Presentació de nous estudis
Realització i difusió d’un protocol intern de programació de nous estudis de grau i de màster. Ha estat elaborat conjuntament
entre el VR PAD i la direcció de màsters i ja s’ha començat a aplicar en les propostes de nous estudis per al curs 2017-18.

Projecte UdGProfessional
És un projecte d’acompanyament als estudiants i recent titulats de la Universitat de Girona que manifestin alts nivells de
motivació i de talent. La finalitat és oferir eines que els ajudin a accedir a llocs de treball qualificats en destacades empreses
de la Unió Europea.
Al llarg del curs, s’han dut a terme tandes de presentacions als diferents estudis de la UdG, s’han analitzat les sol·licituds
d’inscripcions presentades, s’han valorat les aptituds dels sol·licitants, s’ha fet una recollida de documentació i s’ha iniciat
els estudiants en el programa. Paral·lelament, s’ha efectuat un treball de prospecció i selecció d’empreses europees (angleses,
alemanyes i franceses), amb les quals contactar per presentar-los el projecte i establir-hi col·laboració. En l’actualitat hi ha 183
empreses a la base de dades i 21 estudiants candidats a entrar al projecte.

Pràctiques en l’entorn laboral
L'Oficina de Serveis a l'Empresa ofereix orientació professional i intermediació laboral. En la cruïlla entre la Universitat i el
món empresarial, es proporcionen sortides professionals i relacions amb teixit productiu i les institucions del territori. El
nombre de Convenis de Pràctiques Acadèmiques externes ha estat de 2.149, mentre que els llocs de treball ofertats en la Borsa
de Treball són 3.321. Els estudiants i titulats inscrits a la Borsa de Treball han estat 7.398.

I saps que...?
Estudiants del grau en Història de l’Art, comissaris d’una exposició de Quim
Corominas
“Estrats. Continuïtat i variacions” és el títol de la mostra inaugurada el 28 de gener, que presenta l’obra recent de l’artista
gironí al Centre Cultural la Mercè.

La UdG, exemple de les universitats amb bones pràctiques d’Educació per al
Desenvolupament Sostenible
Segons l’estudi “University Educators for Sustainable Development (UE4SD)”, la UdG es presenta com a exemple entre
les universitats europees per les bones pràctiques d’Educació per al Desenvolupament Sostenible.

La Politècnica celebra 10 anys dels estudis d’Arquitectura amb una correcció pública
dels projectes dels alumnes
L’Aula Magna Modest Prats de la UdG és l’escenari de l’avaluació de 140 projectes que els estudiants dels quatre cursos
del grau van desenvolupar al llarg de l’any. L’esdeveniment inclou un acte institucional per commemorar l’aniversari dels
estudis d’Arquitectura.

Uns 3.000 estudiants finalitzen el MOOC d’introducció a la cuina al buit de la UdG
amb El Celler de Can Roca

Recerca i transferència
del coneixement

El curs a distància, impulsat pel Campus Alimentació i Gastronomia de la Universitat de Girona, té una durada d’un mes
i mig i compta amb participants d’arreu del món. Els vídeos del MOOC reben un total de 323.000 visites.

La Politècnica engega un programa de pràctiques externes de llarga durada per
fomentar l’ocupabilitat dels estudiants
Comexi i Tavil són les primeres empreses que incorporaran estudiants en el marc d’aquest programa i contribuiran en
la seva formació amb coneixements específics d’alt valor. Les estades seran compatibles amb els estudis i es podran
prolongar al llarg de diversos cursos acadèmics.

La UdG continua creixent en nombre d’estudiants
En el procés d’assignació de places del sistema universitari català, els joves que trien la UdG en primera opció són 2.330,
un 2% més que el 2015. En el procés de preinscripció de màsters, obert fins al setembre, ja es registren a hores d’ara 759
preinscripcions, un 20% més que el curs passat.

Distinció a la Facultat de Medicina
El Govern de la Generalitat aprova concedir les distincions Jaume Vicens Vives 2016, a la qualitat docent universitària,
a tres professores i quatre projectes de les universitats catalanes. Entre els premiats, destaca el projecte “L’aprenentatge
centrat en l’estudiant” del grau de Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG). Es valora la
seva innovació en la docència a través del model d’Aprenentatge Basat en Problemes, el qual ha aconseguit un alt grau
d’èxit avalat pels resultats acadèmics, l’alta satisfacció dels alumnes i la seva elevada incorporació al món laboral.
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Recerca i transferència del coneixement
Instituts de recerca

EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT
DE LA RECERCA ELS DARRERS ANYS*

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Institut de Medi Ambient
Institut de Química Computacional i Catàlisi
Institut de Recerca Educativa
Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)
Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB)
Institut de Recerca Històrica
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Institut de Tecnologia Agroalimentària
Institut d'Ecologia Aquàtica
Institut d'Informàtica i Aplicacions

(separant subvencions públiques i ingressos per facturació)
Competitiu

No competitiu
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14.000.000
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* No inclou autofinançament. Inclou beques. Inclou overheads.

Centres de recerca participats
Centres de Noves Tecnologies Alimentàries (CENTA-UdG)
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi)

Projectes i finançament
25 projectes del 7è Programa Marc Europeu (actius el 2015)
7 projectes del H2020 (actius el 2015)
4 participacions en projectes Consolider (2015)
109 projectes de recerca del Ministeri de Ciència
i Innovació / Economia i Competitivitat (actius el 2015)

60 Grups de recerca SGR (2014-2016)
14 Doctorats Industrials (actius el 2015)
16 altres projectes de recerca de gran abast (CENIT/CIEN, CDTI,

INNPACTO, RETOS COLABORACION) (actius el 2015)

Resultats
756 articles en revistes indexades al ISI Web of Knowledge (2015)
68 llibres de recerca (2015)
322 capítols de llibre (2015)
106 tesis doctorals llegides a la UdG (2015), de les quals 33 són tesis
doctorals internacionals.

EVOLUCIÓ DELS ARTICLES INDEXATS ISI

Incorporació de talent investigador

800

12 investigadors ICREA, Ramón y Cajal, Beatriu de Pinós
i Juan de la Cierva
216 contractats predoctorals (2015)
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11 grups TECNIO (2015)
4 patents (2 nacionals i 2 internacional)
1 patent llicenciada (el 2015)
5 empreses de base tecnològica (fins al 2015)
25

30

BEQUES ESTATALS:
FPI, FPU, PFIS i altres

25
20

BEQUES GENERALITAT: FI/DI

Visió

BEQUES UdG: BR/BRAE

Transformar en un referent a nivell internacional en matèria
d’innovació en sostenibilitat turística i gestió de l’aigua l’eix Girona Illes Balears, ampliat mitjançant l’Agrupació Europea de Cooperació
Universitària Pirineus-Mediterrània, i constituir-ne un node de connexió de grans col·laboracions científiques en les àrees d’excel·lència
preexistents.
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BEQUES GRUPS DE RECERCA:
BRGR/BRR

2010

2011

2012

2013
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Campus Euromediterrani
del Turisme i l’Aigua

2015

Doctors Honoris Causa
1997

Jerome S. Bruner, psicòleg
Fred M. Utter, ictiòleg
Jaume Aragall, tenor

2002

Miquel Batllori, historiador

2004

Robert Brian Tate, historiador
Joan Bertran, químic
Jaume Gil Aluja, economista

2008

RECERCA AVANÇADA

Missió
La creació de dos ecosistemes d’innovació reals, on hi hagi representants de tots els sectors: acadèmic, públic i empresarial. Realitzar
actuacions dins dels àmbits d’aquests ecosistemes de més impacte,
i claus per al territori, per tal de fer front als reptes tant globals com
locals, potenciant l’excel·lència en formació, recerca i desenvolupament, i transferència. Esdevenir un factor clau per a l’augment de la
competitivitat i la creació de noves oportunitats en qualsevol dels
sectors socials i econòmics dels ecosistemes.

>
>
>
>

2010

Objectius estratègics

2012

Encarna Roca, jurista
George Steiner, filòsof
Josef Havel, químic

2013

Josep Fontana, historiador
Ramon Garrabou, historiador
Jordi Nadal, historiador

FÍSICA,
COMPUTACIÓ
I APLICACIONS

AIGUA

ALIMENTACIÓ
I SALUT

ECOSISTEMES INNOVADORS

e-Internacionalització
e-Ocupabilitat
e-Campus

UNIVERSITATS
+
EMPRESES
+
CENTRES D'INVESTIGACIÓ
+
INSTITUCIONS

TURISME

Aigua
Turisme
Alimentació i Salut
Física, Computació i Aplicacions

e-Sostenibilitat
Respondre els reptes en desenvolupament
i sostenibilitat turística i en gestió de l’aigua.
e-Internacionalització
Consolidar la projecció internacional del Campus.
e-Ocupabilitat
Augmentar les possibilitats de creació d’ocupació.
e-Campus
Facilitar la col·laboració en xarxa entre els agents
del territori.

SOSTENIBILITAT
TURÍSTICA

e-Sostenibilitat

4 línies d’especialització del CEI e-MTA:

Raimon Panikkar, filòsof
Carmina Virgili, geòloga
Joan Rodés, metge
Eric J. Hobsbawm, historiador
Miquel Roca Junyent, jurista
Ferran Mir, economista
Joan Roca, cuiner

LÍNIES D'ESPECIALITZACIÓ

EIXOS TRANSVERSALS

INCORPORACIONS ANUALS D’INVESTIGADORS PREDOCTORALS

AIGUA

ÀMBITS ESTRATÈGICS

ENTITATS PROMOTORES

ADHESIONS PRINCIPALS
UNIVERSITATS

EMPRESES

2014

Juan Carlos Tedesco, pedagog
David Jou, físic i poeta

2015

Ilona Kickbusch, promotora de la
Salut

2016

Peter J. Balsells, enginyer i emprenedor
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Pla estratègic
El nou enfocament del Pla, gràcies al suport de la Fundació “la Caixa”,
representa una aposta estratègica pel desenvolupament, centrat en
l’estímul del creixement econòmic sostenible a partir de la potenciació de la formació, la cura del medi ambient i l’impuls a la capacitat
innovadora.

ENTITATS

PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS
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Programa de Campus Sectorials
de la Universitat de Girona (PCS)
El Programa de Campus Sectorials (PCS) respon a la necessitat de crear entorns relacionals efectius amb empreses i institucions de diferents sectors socials i econòmics que facilitin la transferència de tecnologia i de coneixement. Cada campus sectorial està orientat a un sector
socioeconòmic concret i és aquest sector el que determina l’abast i la temàtica de cada campus. Amb cinc objectius principals:
1) Singularitzar la UdG per mitjà de la focalització en els àmbits en què la UdG és o pot ser referent;
2) Orientar l’activitat de la UdG a l’impacte social i econòmic (tercera i quarta missió);
3) Implantar estructures eficaces de transferència de tecnologia i de coneixement des d’un plantejament market driven;
4) Construir entorns acadèmics adequats per a la planificació estratègica de la docència en els àmbits temàtics de cada campus;
5) Alinear-se amb l’estratègia RIS3CAT.
Estructura d’un campus sectorial

Consell
Assessor
Sectorial

Vicerector de
Planificació,
Innovació i Empresa

Campus Aigua
Campus Turisme

Dinamitzador tècnic

Campus Comunicació Cultural i Corporativa
Campus Compòsits
Campus Salut

Clúster de recerca
(GR inscrits)

Agrupació
Sectorial
(empreses i
institucions)

+

Campus Sectorials consolidats

Campus Alimentació i Gastronomia
Director científic
del Campus

+

Director executiu
del Programa
de Campus

Campus emergents (en fase de definició)
Campus Patrimoni Cultural i Natural
Campus Innovació i Tecnologia Industrial
Campus Formació del Professorat

Clúster de formació
especialitzada
(Fac/Esc, Dept, Inst, Càt
inscrits)

Campus Robòtica

Campus Sectorials consolidats
Durant el 2015-2016 el PCS ha consolidat nous campus sectorials, a banda dels d’Aigua i Turisme, hereus del Campus d’Excel·lència Internacional e-MTA, que ostenta la distinció de qualitat amb què el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports reconeix l’excel·lència en els àmbits del
turisme i de l’aigua. La creació i consolidació de nous campus, amb la formalització de les seves estructures més importants, dóna un impuls
definitiu al PCS. Cada campus compta amb una direcció científica i un dinamitzador tècnic.
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Estructures dels campus sectorials
Cada campus sectorial compta amb una estructura organitzativa que li permet desplegar
les seves funcions. Cal destacar-ne, per la seva rellevància, les externes: el Consell Assessor Sectorial, constituït per un grup reduït de persones escollides per la seva trajectòria
professional i personal, totes elles externes a la universitat, i l’Agrupació Sectorial, formada per les empreses, clústers, associacions i institucions del sector del campus, que són
els beneficiaris primers de l’activitat dels campus i, al capdavall, la seva raó de ser; A nivell
intern, el Clúster de Recerca, integrat pels Grups de Recerca que desenvolupen la seva
investigació en els àmbits d’expertesa del campus, i el Clúster de formació especialitzada, que, integrat per les unitats competents en la docència relacionada amb els àmbits del
campus, vetllarà per l’oferta formativa global en els àmbits del campus.

Els Campus Sectorials com a ecosistemes innovadors
Els campus sectorials són plataformes dinamitzadores de l’ecosistema innovador en el seu
àmbit d’actuació i facilitadores de la transferència de coneixement i de tecnologia. La seva
missió és facilitar proactivament la relació entre la Universitat de Girona i les empreses i
institucions del sector. Els campus actuen bidireccionalment, captant els interessos de les
empreses i institucions i fent arribar les necessitats d’aquestes als grups de recerca de la
UdG que les podran satisfer. Els campus, doncs, actuen bàsicament a demanda del sector
i posen en contacte els grups de recerca amb les empreses i institucions potencialment interessades en la recerca i serveis que aquests ofereixen. A tall d’exemple, ben recentment,
en el marc del Campus Alimentació i Gastronomia, la Universitat i El Celler de Can Roca
han creat el Centre d’Innovació en Gastronomia de Girona, la missió del qual és la de
coordinar, promoure i desenvolupar conjuntament R+D+I i formació especialitzada en el
camp de la gastronomia, la restauració i l’alimentació.

Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial
(PECT)
Canviar el contingut que hi figura ara en aquest apartat pel següent (com que s’ha reduït el
text de l’apartat anterior, aquest és més llarg, però creiem que té sentit, perquè al cap i a la
fi és més important):
La Universitat de Girona i la Diputació de Girona han signat un conveni de col·laboració
per la coordinació de l’estratègia global relativa als Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la demarcació. Els PECT són iniciatives adreçades als ens locals
per promoure projectes concrets de transformació econòmica del territori sobre la base
del coneixement i la innovació. Amb la Diputació, la universitat, com a principal centre
proveïdor de coneixement, ha estat el catalitzador de 4 iniciatives, coordinades des dels
Campus Sectorials:
Els projectes presentats són els següents:
· Girona, Ecosistema Innovador.
· Costa Brava–Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel•ligència en Xarxa.
· Girona, Regió Saludable.
· Girona, Regió Sensible a l’Aigua.
Els quatre projectes contemplen un finançament global de 18,5M€, el 50% dels quals provindrà de fons FEDER i el 25% de la Diputació de Girona. L’altre 25% correspon a les entitats sòcies entre els quals, a banda de la pròpia UdG, amb un a quinzena de grups de recerca, hi ha els principals agents territorials de la demarcació relacionats amb la temàtica de
cada projecte. Els PECT són un clar exemple del paper de lideratge de la Universitat en la
promoció del creixement econòmic i la millora de l’ocupació sobre la base de la innovació
i el coneixement.
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Biblioteca de la UdG

Fons especials UdG
Fons especials i biblioteques personals:
Fons Prudenci i Aurora Bertrana
Fons Manuel Brunet
Fons Josep Danés

La Biblioteca ha obert 328 dies i ha rebut 1.250.645 visitants.
1 de cada 3 estudiants de la UdG ha rebut assessorament sobre recerca bibliogràfica.
S’han fet 125.225 préstecs de llibres, 13.892 préstecs d’ordinadors portàtils i s’han gestionat 8.611 peticions del PUC (Préstec
de documents del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya).
Les bases de dades han rebut 348.749 consultes i s’han descarregat 336.231 articles científics de la biblioteca digital.

Fons Josep Ferrater Mora

Novetats

Fons Raimon Panikkar

Oferim el servei d’informació per WhatsApp. Hem estat la tercera universitat de l’Estat a fer-ho.
Oferim un curs de formació en recerca bibliogràfica online.
Oferim informació a temps real en les pantalles informatives sobre el nivell d’ocupació dels ordinadors de sala.

La col·lecció

408.041 llibres
7.063 revistes
23.606 mapes
13.697 llibres-e
24.803 revistes-e
152 bases de dades
883 tesis en xarxa al TDX

Fons Joaquim Franch
Fons Ramon Garrabou
Fons Joaquim Nadal i Farreras
Fons Josep M. Nadal i Farreras
Fons Lluís Pallí
Fons Modest Prats
Fons Josep Maria Puig Salellas
Fons Sánchez-Babot
Fons Lluís Santaló
Fons Tom Sharpe
Fons Christopher Small
Fons Robert Brian Tate
Fons Frederic Pau Verrié
Fons Jaume Vicens Vives
Fons Pierre Vilar

Col·leccions temàtiques
Fons Antecesores (Dret)
Fons per a la Història de l’Educació
Escola Bruguera
Germans Bargés Barba
Ramon Boixadós
Fons M. Antònia Canals
Fons Ramon Canals
Isabel Dalmau
Lluís Esteva

El repositori de documents digitals (DUGi)
Actualment conté 28.685 objectes digitals. Al llarg de l’any 2015 s’hi han incorporat 3.551 documents, entre ells 403 vídeos
i àudios corresponents a les gravacions de 155 actes relacionats amb la docència o la recerca, que suposen un total de 2.772
hores de gravació audiovisual.
Espais i equipaments:
10.674 m2 de lliure accés, 1.850 places de treball individual i en grup, 284 ordinadors de sobre taula i 76 portàtils per préstec.
La Biblioteca, com a Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), ha reservat els seus espais durant 5.285
hores per actes, conferències, sessions formatives, etc.

Fons especials
la Biblioteca de la Universitat de Girona custodia i difon una secció de fons personals i col·leccions especials de personatges
rellevants de la vida pública i intel•lectual, la ciència, la història, la filosofia i les humanitats.
Les últimes incorporacions a aquestes col·leccions són el fons Ramon Canals, el fons Tom Sharpe, el fons Josep M. Nadal i el
fons Ramon Garrabou.

Dolors Malagelada
Salvador Ferrer C. Maura
Lluís Maria Mestras
Fons Josep Pallach
Fons Bartomeu Sigalés
Fons Jordi Verrié
Fons sobre Escoltisme
Fons Salomó Marquès. Magisteri Exiliat de
Catalunya
Fons Nucli Paulo Freire
Fons d’Estudis Marítims
Fons ICHN (Institució Catalana d’Història
Natural)
Fons Càtedra de Promoció de la Salut
Fons del GRAMC

Altres donatius importants
Donatiu Tià Salellas
Donatiu Ramon Carbó-Dorca
Donatiu Pere Peya Fusellas
Donatiu M. Teresa Palet

30

31

El Parc Científic
i Tecnològic
de la UdG

Accions destacades

Patrons
Universitat de Girona, Diputació de Girona, Ajuntament
de Girona, Cambra de Comerç de Girona, Federació
d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG).

Algunes dades

75.000 m de parcel·la
40.000 m construïts
6 edificis: Jaume Casademont, Centre d’Empreses, Narcís
2

2

Monturiol, H2O, Centre d’Investigació en Robòtica Submarina,
Edifici Airbone

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES

33

Grups de recerca i centres de recerca i tecnologia, entre
els quals:
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> 11 centres TECNIO de la UdG
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> 1 centre CERCA participat per la UdG: ICRA
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> Serveis Tècnics de Recerca de la UdG
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> 1 centre tecnològic: EURECAT

19
Conceptes d’innovació que els usuaris
poden trobar en l’entorn del Parc
> Oportunitats tecnològiques i serveis de transferència
de tecnologia
> Finançament de l’R+D i de la tecnologia
> Accés a personal qualificat
> Entorn d’emprenedoria
> Plataformes tecnològiques
> Networking
> Difusió de la ciència i la tecnologia
> Accés a la xarxa nacional i internacional de Parcs

Institucions i entitats de servei com l’Associació
d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), la Fundació Príncesa de Girona (FPdG), el Clúster Català de l’Aigua
(CWP), la primera acceleradora del Programa Startup Catalonia.

104 empreses ubicades en el Parc, entre les quals:
> Diverses spin-off de la UdG
> El Centre d’Innovació i Modernització d’Aplicacions de
l’empresa Hewlett Packard
> Empreses estrangeres d’alt contingut tecnològic

1.252 persones treballant en el Parc
Serveis: 2 restaurants, 3 auditoris, 9 sales de reunions,
1 seminari, 7 aularis, 1 espai networking per a 50 persones.

Projectes competitius
La UdG ha continuat emprenent durant tot el curs 2015-2016 accions per incentivar la participació dels grups de recerca en
projectes competitius, perquè es presentin més i millors projectes, a través de sessions informatives específiques per a cada
convocatòria en què es treballen tres vessants: la informació de la institució convocant, l’assessorament tècnic de l’OITT i
l’experiència d’investigadors de la UdG que han tingut èxit en convocatòries anteriors.

Ajuts per a la millora de la productivitat científica
El novembre de 2015 es convoquen els Ajuts per a la Millora de la Productivitat Científica de la UdG, l’esperit dels quals és
donar les oportunitats i facilitats necessàries perquè cada equip d’investigadors desenvolupi les competències i habilitats que
consideri oportunes per millorar la seva producció científica respecte de la seva situació de partida.
El programa té una durada de 3 anys, període 2016-2018, amb una dotació de 5.000.000 d’euros. Impulsa la internacionalització,
els projectes interdisciplinaris, els projectes innovadors i les noves línies de recerca, i reconeix implícitament la diversitat dels
grups de recerca de la UdG.

Nou reglament d’empreses de base tecnològica
El curs 2015-2016 s’implementa el nou reglament d’empreses de base tecnològica a l’entorn UdG, que a banda de novetats
respecte de la normativa antiga obre un període de 6 mesos durant el qual empreses existents poden regularitzar la seva
situació i permetre l’entrada participada de la UdG. A destacar que durant 2016 s’ha creat Nabla (sistemes de recuperació
d’energia en forma de calor en instal·lacions industrials o domèstiques) i s’està ultimant la creació d’IquaRobotics (explotació
comercial de tecnologia en robòtica submarina).

Incorporació de talent investigador
Un dels objectius de la política d’ajuts a la recerca de la UdG és assegurar el creixement del nombre de tesis doctorals llegides,
i a més, fer-ho oferint les millors condicions possibles al personal investigador en formació, de manera que al mateix temps
es propiciï la retenció de talent en el si dels grups de recerca; en aquest sentit, s’han convocat els ajuts per a investigadors
en formació (IFUdG2015), que substitueixen les antigues beques BR-UdG i BRAE. A més de les beques predoctorals, però, la
UdG també potencia la formació dels estudiants de grau i màster en el camp de la transferència i la innovació. El BTI (becari
de transferència i innovació) afavoreix la generació de nous perfils universitaris orientats a la transferència i a la innovació
(convocatòria 2015 de beques BTI).
Un any més la UdG ha elaborat els Criteris per a l’avaluació dels ajuts per a la contractació de personal novell per a l’any 2016
(FI2016) de la Direcció General de Recerca.

Col·laboracions amb el Departament d’Interior
El vicerectorat de Recerca, arran de la signatura d’un conveni entre la UdG, el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i la
Guàrdia Civil, ha iniciat una sèrie de col·laboracions amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. La primera
ha estat a nivell de robòtica submarina, amb el cos de bombers i a través del CIRS; la segona, en l’àmbit de la violència de
gènere, amb diferents grups de recerca de les facultats d’Educació i Psicologia i d’Infermeria; la tercera en l’àmbit de la gestió
forestal i la prevenció d’incendis amb la participació de Grups de Recerca les facultats de Ciències, Ciències Econòmiques
i Empresarials, i de Lletres, i amb la participació dels bombers de la Generalitat de Catalunya i tècnics de la Diputació de
Girona. D’altra banda, en la línia d’apropar el teixit empresarial i la universitat ha organitzat dues trobades específiques entre
empreses (Drone Visual i Aim Solo) amb diferents grups de recerca de la UdG a fi de buscar i/o crear sinèrgies.

Accions d’impuls, valorització i divulgació de la recerca i dels grups de recerca
La Unitat de Comunicació Científica ha portat a terme múltiples activitats, moltes de les quals ja estan ben consolidades en
el calendari anual de la UdG: participació de la UdG a la fira Ciència entre Tots i de diversos investigadors de la UdG a les fires
Petits i Grans Científics i Científiques i Fem Ciència, organització del Campus PreBat i del Jove Campus de Recerca, de la Nit
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de la Recerca i d’activitats vinculades a la Setmana de la Ciència. A més, s’ha donat suport a l’organització i desenvolupament
de la First Lego League.
Cal destacar l’activitat organitzada conjuntament per la Unitat de Comunicació Científica i el Vicerectorat de Recerca, la III
Jornada de divulgació de la ciència: Science&U, en el decurs de la qual es va aprofitar per presentar la convocatòria d’ajuts
FECYT i perquè diversos investigadors de la UdG presentessin la seva experiència en aquesta convocatòria. Val a dir que la
UdG és un model a escala nacional i estatal, i que enguany el joc CiènciaxCiència, ideat per la UCC, ha estat seleccionat per la
FECYT com a pràctica inspiradora en cultura científica.

I saps que...?
El professor Havel, doctor Honoris Causa de la UdG, participa en un curs a la Facultat
de Ciències
El mes de setembre de 2015, Havel imparteix lliçons sobre xarxes neuronals, “Artificial Neural Networks in Science and
Medicine”.

La Nit de la Recerca compleix 10 anys apropant la ciència a la ciutadania
La desena edició de la Nit Europea de la Recerca torna a omplir d’un públic majoritàriament familiar el pati de la Casa de
Cultura, el divendres 25 de setembre, amb activitats, tallers i experiments proposats pels investigadors de la Universitat
de Girona i amb un espectacle final del popular Dani Jiménez.
Una mitjana de 2.000 persones ha participat en aquest esdeveniment de divulgació científica en les nou edicions
anteriors, i s’ha consolidat així en l’agenda d’activitats de la ciutat de Girona.

El primer màster europeu de la UdG en l’àmbit tecnològic preveu formar 100
professionals de la imatge mèdica fins al 2020
Es començarà a impartir l’any vinent conjuntament amb la Universitat de Borgonya i la Universitat degli Studi del Casino
i del Lazio Meridionale sota la direcció del professor del Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Robert Martí, tindrà una durada de dos anys i rebrà finançament del programa Erasmus+ de la Unió Europea.

Congrés internacional sobre Història Rural
El Centre de Recerca d’Història Rural (de l’Institut de Recerca Històrica) organitza la Rural History Conference 2015, el
congrés de l’European Rural History Organisation (EURHO), del 7 al 10 de setembre. En el marc del congrés, es presenta
l’exposició “Àngel Prat, la mirada sagaç. Fotografies de 1940 a 1980”.

Jornada “40 de 50 anys: La lògica borrosa a Catalunya”
La Jornada, organitzada el mes d’octubre per la Càtedra Lluís Santaló i la Càtedra Ferrater Mora, commemora els 50
anys del naixement de la lògica borrosa i reuneix experts en els àmbits de la matemàtica, l’economia, l’arquitectura i la
intel·ligència artificial.

La Comissió Europea finança amb 1,4 milions d’euros un projecte de la investigadora
Sílvia Osuna
Es tracta de la convocatòria ‘Starting Grant’ de 2015, amb un criteri de selecció basat en l’excel·lència científica de la
persona investigadora i de la proposta. La mateixa investigadora rep, l’abril, el premi Fundació Princesa de Girona de
Recerca Científica 2016 per obrir una nova via a l’abaratiment de fàrmacs mitjançant la química computacional; i el
mes de juny guanya un premi de Reial Societat Espanyola de Química a Joves Investigadors per “la solidesa de la seva
trajectòria en l’àmbit de la química teòrica i computacional i el caràcter de lideratge que acompanya la seva activitat
actual”.
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Inauguració del curs 2015/2016 de l’Escola de Doctorat
L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2015-16 de l’Escola de Doctorat - amb una lliçó sobre “Robòtica mèdica” a càrrec
de la Dra. Alícia Casals Gelpí- es fa el 12 de novembre a la Sala d’Actes de l’edifici Emili Grahit.

L’investigador de l’IQCC Olaf Cussó guanya el premi Lilly per a Alumnes de Doctorat
2015
L’estudiant de doctorat Olaf Cussó del grup de recerca QBIS-CAT, adscrit a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi
(IQCC) de la Universitat de Girona, és distingit el mes de novembre per les aportacions científiques de la seva recerca.

20 minuts de Ciència i Càpsules de Ciència, un espai per al diàleg entre la ciutadania
i científics de prestigi
S’organitza conjuntament amb Òmnium Cultural, un 1er cicle de miniconferències científiques divulgatives anomenades
20 Minuts de Ciència, que són possibles gràcies a la col·laboració totalment desinteressada de 4 membres del PDI (Dolors
Capellà, Germà Coenders, Joan- Andreu Mayugo i Joan Miró). S’inspira en el format dels cafès científics de la UdG, i
proposa tractar temes d’actualitat a partir d’una conversa entre dos científics procedents de disciplines diferents però
que investiguen sobre un mateix tema. La primera sessió és protagonitzada pel degà de la Facultat de Medicina, Joan
San. L’investigador parlarà d’emocions i neurociència amb la seva xerrada ‘El cervell emocional i creatiu’.
A partir de novembre de 2015 s’inicia un 2n cicle de conferències, sota la denominació de Càpsules de ciència. Càpsules
de Ciència és un cicle de xerrades divulgatives amb l’objectiu d’acostar la recerca a la ciutadania i fomentar la cultura
científica. L’activitat és una proposta organitzada conjuntament entre Òmnium Gironès, la Universitat de Girona i el
Diari ARA, sobre neurociència, turisme i ciutats intel·ligents, criptografia i ordinadors quàntics, l’alerta de la OMS sobre
la carn vermella i la febre de córrer– volen despertar l’interès de tot tipus de públic.

La Setmana de la Ciència, a la UdG
La Universitat de Girona s’omple d’activitats divulgatives, el mes de noviembre, per apropar la ciència a la ciutadania i,
en especial, al públic més jove. A través de les iniciatives de la Facultat de Ciències, l’objectiu és impulsar i motivar els
estudiants cap a una visió transversal de la ciència i afavorir el seu pas de secundària a la Universitat.
Uns tres-cents estudiants participen en les activitats de la Diada de Sant Albert, que combina tallers científics amb visites
a la Facultat. A més, inclou la conferència “Nous avenços en evolució humana amb l’anàlisi de genomes antics”, a càrrec
de l’investigador de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Carles Lalueza-Fox.

La Marató de TV3 2014 finança tres projectes del Centre de Genètica Cardiovascular
(UdG-IDIBGI)
La Fundació La Marató de TV3 fa públics els 43 projectes de recerca sobre les malalties del cor que rebran els fons de La
Marató del 2014. Entre els escollits, cal destacar tres projectes desenvolupats per investigadors del Centre de Genètica
Cardiovascular que rebran gairebé 200.00 euros cadascú els propers tres anys.

La UdG rep el fons documental de Tom Sharpe
La Biblioteca de la UdG incorpora, el mes de desembre, el fons documental de l’escriptor Tom Sharpe. Són uns 2.000
documents que s’afegiran als prop de 55.000 volums dels Fons Especials de la biblioteca universitària.

Primera reunió del Clúster de recerca del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia
L’acte, que va tenir lloc el mes de desembre al Parc Científic i Tecnològic, va comptar amb una vintena de participants, membres de
grups de recerca, càtedres i departaments universitaris, amb expertesa reconeguda en el camp de l’alimentació i la gastronomia.
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El Campus de l’Aigua lidera una jornada sobre tecnologies per a la millora de la
qualitat i la gestió de les aigües
Prop d’un centenar de professionals del sector prenen part a la jornada “Realitats i recerca en el món de l’aigua en l’àmbit
gironí i català” on es mostren algunes de les tecnologies i innovacions disponibles per afrontar els reptes futurs en
matèria d’aigües.

Dues investigadores del departament de Filologia i Comunicació guanyen el primer
premi del Concurs internacional d’(auto)biografies lingüístiques
“Palabras de mamita”, el documental de Carla Ferrerós i Natàlia Carbonell, en col·laboració amb dos companys més,
aconsegueix el guardó que premia la descripció de les experiències d’una persona en relació amb les llengües.

Més de 400 economistes de tot el món es troben a Girona per debatre la divulgació
del coneixement científic en economia
El Departament d’Economia de la UdG organitza el 40è Simposi de l’Associació Espanyola d’Economia, del 10 al 12 de
desembre.

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, acompanyat pel secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro,
i el director general de Recerca, Josep Maria Martorell, lliure la distinció a setze personalitats i tres institucions de
reconegut prestigi en l’àmbit científic i tecnològic.

Dos ajuts europeus ERC-PoC pels investigadors Miquel Costas i Xavi Ribas
Els investigadors de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la UdG Miquel Costas i Xavi Ribas obtenen
el mes de febrer un ajut ERC Proof of Concept per portar els resultats de la seva recerca al mercat.

L’investigador de la UdG Marcel Swart, nou Fellow de la Royal Society of Chemistry
britànica
La societat acull majoritàriament membres britànics però també està oberta a investigadors de tot el món. Actualment té
més de 50.000 membres i entre les seves activitats principals s’hi troba la recerca, l’edició de publicacions, l’organització
de congressos i el lliurament de premis.

Tres investigadors de la UdG, seleccionats en el programa RecerCaixa

Es constitueix el Consell Assessor Sectorial del Campus de l’Alimentació i la
Gastronomia

“El llegat trobadoresc en la construcció de la identitat europea”, de Miriam Cabré; “Paisatge i patrimoni identitari
d’Europa”, de Gerardo Boto i “Marc de presa de decisions per a la rehabilitació de corredors fluvials urbans”, d’Anna
Ribas, són tres dels 19 projectes seleccionats.

El Consell Assessor està integrat per persones rellevants en el sector de l’alimentació i la gastronomia en l’àmbit nacional
i internacional, i té per funció actuar com a think tank del Campus, aportar-li visió externa i independent.

La continuïtat del Catalan Water Partnership a la demarcació de Girona consolida
l’aposta de la Universitat pel Campus de l’Aigua
El Clúster Català de l’Aigua (CWP), que compta amb més de quaranta cinc empreses i entitats adherides de tot Catalunya,
consolida la seva presència al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i situa la demarcació com a pol
d’atracció per a la innovació en el sector.

La UdG i El Celler de Can Roca creen el Centre d’Innovació en Gastronomia de Girona
La UdG i El Celler de Can Roca, amb la voluntat de sumar les seves experteses per transferir coneixement cap a la societat,
formalitzen un conveni de col·laboració per a la creació del Centre d’Innovació en Gastronomia de Girona.

El programa “Girona Weekend {temps per emprendre}” impulsa noves idees de
negoci
La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials acull el mes de març una trobada oberta a emprenedors amb
una idea de negoci en fase incipient. Les jornades organitzades per la Càtedra FPdGi de Joves Emprenedors de la UdG
inclouen xerrades d’experts i treball en xarxa entre els participants.
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L’investigador Miquel Duran rep la Medalla Narcís Monturiol

Josep Maria Nadal fa donació del seu fons bibliogràfic a la Biblioteca de la UdG
La Biblioteca de la Universitat de Girona acull la biblioteca personal del Dr. Josep M. Nadal, catedràtic d’Història
de la Llengua i primer rector de la Universitat. També inclou papers personals, capitals per a la història dels estudis
universitaris a Girona.

La UdG participa en un projecte per garantir la depuració i reutilització d’aigües a
zones rurals aïllades
La UdG és un dels 20 socis d’un projecte finançat per la UE amb 7 milions d’euros que desenvoluparà un sistema de
depuració biològica pensat per a zones de difícil accés. La UdG acollirà una planta pilot per validar la tecnologia i un dels
escenaris de demostració estarà a les comarques gironines.

Un projecte de recerca del grup TargetsLab rep finançament d’Oncolliga
La Fundació Oncolliga Girona organitza un nou repte esportiu i solidari: l’ONCOSWIM que té lloc l’11 de juny a la Costa
Brava amb l’objectiu recollir fons per finançar un projecte d’investigació del grup TargetLab sobre el càncer de mama
triple negatiu, un subtipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves.

Ramon Brugada i Xavi Ribas, distingits amb el premi ICREA Acadèmia 2015

Es constitueix el Consell Assessor Sectorial del Campus de la Comunicació Social i
Corporativa de la Universitat de Girona

Els investigadors de la Universitat de Girona (UdG) Ramon Brugada i Xavi Ribas són distingits per la Institució Catalana
de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) per l’excel·lència de la seva recerca. El programa reconeix els professors de les
universitats públiques catalanes que es troben en una fase activa i expansiva de la seva carrera investigadora.

El Consell Assessor està integrat per persones rellevants en el sector de la comunicació cultural i corporativa, tant
del territori com d’àmbit nacional, i té la funció d’actuar com a ‘think tank’ del Campus, aportant una visió externa i
independent.
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“Here we are, here we share”, 10 anys de les Jornades SIG Lliure
Més de 200 persones es reuneixen a la UdG per participar a les Jornades SIG Lliure, un referent consolidat i un punt
de trobada imprescindible per a tots aquells usuaris, programadors i desenvolupadors vinculats a les tecnologies de la
Informació Geogràfica.

La UdG acull una trobada d’universitats i entitats que aposten per la responsabilitat
social
La Xarxa de Càtedres Santander de Responsabilitat Social, formada per tretze universitats i dues entitats, fa la seva
reunió anual a la Universitat de Girona.

Comunitat
universitària

La UdG lliura els premis a treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat
Tura Juan, exalumna de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona i actual
responsable de l’administració del Grup Roberlo, fa la presentació de l’acte amb una xerrada sobre “Nova etapa, nous
reptes, grans oportunitats”.

L’investigador de la UdG Andreas Kyriacou rep el premi Martin Beckmann de la
Regional Science Association International
El professor del Departament d’Economia és guardonat per un article sobre la qualitat de la governança i la relació entre
la descentralització fiscal i les diferències regionals.

La UdG coorganitza un dels congressos més importants sobre docència universitària
i innovació
Les universitats públiques catalanes organitzen el IX CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària i
Innovació), que es fa el mes de juliol. Aplega experts de prestigi internacional, simposis, conferències, taules rodones i
es presentaran 300 treballs.
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Associacions de la UdG

Accions destacades
Foment de la participació i l’associacionisme

Àligues i Aligots: Rugbi Universitat de Girona. Àligues i Aligots

El 24 de setembre, Fira de les associacions de la Universitat de Girona. Les associacions de la Universitat de Girona i el Consell
d’Associacions organitzen una fira el 24 de setembre, a l’aparcament de la Facultat de Ciències, per mostrar als estudiants les
activitats que duen a terme.
S’han dut a terme una tanda de reunions amb tots els delegats i subdelegats dels diversos centres. A més, s’han realitzat
reunions periòdiques amb el Consell d’Estudiants. Convocar els estudiants a processos participatius per al redisseny del web
i per a l’elaboració de materials de promoció i a col·laborar en la revista UdGent. S’han incorporat al registre d’associacions de
la Universitat de Girona les associacions Moviment Nòmada per la Sostenibilitat i Girona International Students Association.
S’han convocat els ajuts de col·laboració a la Biblioteca, els ajuts del Consell d’Estudiants i del Consell d’Associacions, i les
beques de col·laboració en departaments del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
S’ha iniciat el projecte UdG Alumni, que ha de permetre recuperar el contacte amb els exestudiants de la Universitat de Girona
i mantenir-hi un vincle de col·laboració. Diferents estudiants han participat com a becaris a les accions de promoció de la
Universitat: Saló de l’Ensenyament, Fira de Girona, Jornada de Portes Obertes, Jove Campus de Recerca.

Amics de l’Aula de Teatre de la UdG
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
Associació Club d’Immersió de Ciències
Associació Cultural Aula Manga Universitat de Girona. AMU
Associació d’Amics del Centre Cristià dels Universitaris de Girona. CCU
Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Politècnica de Girona
Associació de Debat de la Universitat de Girona
Associació dels Fisioterapeutes Estudiants de l’EUSES. AFEE

Igualtat d’oportunitats

Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut - Secció territorial de Girona. AECS-Girona
Associació d’estudiants de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat de Girona
Associació d’Estudiants de Medicina de la UdG. AEMUdG
Associació d’Estudiants de Recerca i Promoció Psicològica. ARPP
Associació d’Estudiants d’Industrials. AEdI
Associació d’Estudiants Internacionals de la UdG - Girona University International Student Association. GISA
Associació d’Exestudiants de la Universitat de Girona PostScriptum-Alumni UdG. UdG Alumni - PostScriptum
Associació Els Óssos Rentadors

Associació UdG Racing Team
Associació UdGeeks. UdGeeks

20 Pla integral per a la millora del coneixement d’una tercera llengua

Associació Universitària de Cultura Occitana de la UdG. AUCOC-UdG

La Universitat de Girona ha programat a través del Servei de Llengües Modernes (SLM), cursos de formació en tercera llengua
(diversos nivells i llengües) adreçats específicament, a part dels estudiants (com ja s’esmenta en l’apartat de Docència), a
PDI i PAS. El SLM ofereix, a més, la possibilitat d’acreditar el nivell B2 de llengua anglesa mitjançant les proves CLUC, que
organitzen a la pròpia UdG, i la certificació CertACLES, que és reconeguda per la majoria de les universitats europees. En el
marc de la Política de tercera llengua de la UdG, s’aprova el Pla integral per a la millora del coneixement d’una tercera llengua.
En el Pla de Formació del PAS, s’han ofert cursos dels nivells següents: Anglès A2 / Anglès B1 / Anglès B2.1 /Anglès B2.2 / Anglès
C1.1 / Anglès C1.2

Colla Castellera Universitària Xoriguers de la UdG. XORIGUERS
Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. CEPC
La 21; recerca i transferència de coneixement en la gestió de l’edificació. La21
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - Associació
Internacional per a l’Intercanvi d’Estudiants per a una Experiència
UdG. Doc. Associació de Personal Investigador en formació vinculat a la UdG. UdG. Doc

SOCIS DEL SERVEI D’ESPORTS

El SLM i l’ICE han ofert de nou conjuntament cursos específics d’anglès adreçats explícitament al PDI. S’han ofert set cursos
sobre com fer docència presentar la recerca i escriure un article en anglès.
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Política d’igualtat de gènere
Amb l’Oficina de Cooperació s’organitza el Curs d’Introducció a la Perspectiva de Gènere. Es publica Horitzó 2020, per afavorir
la recerca en aquest àmbit amb accions especifiques; s’organitzen actes de participació en activitats amb perspectiva de gènere
per a tots els col·lectius, la Jornada 8 de Març amb conferències a la universitat i a la ciutat en col·laboració amb la Xarxa de
Dones, l’ICD i altres entitats, la II Jornada d’Igualtat de Gènere contra la violencia masclista, i el IV Concurs de relats curts.

Associació Moviment Nòmada per la Sostenibilitat

3000

El Programa de suport a les persones amb discapacitat de la UdG ha donat suport a 160 persones, principalment estudiants,
la qual cosa representa un 1% del total de matriculats. Per tipus d’estudi, un 84% cursen graus; un 11%, màsters, i un 7%,
doctorats. En relació amb la tipologia de discapacitat que manifesten, la de tipus físic és la majoritària (50 %), però també es
donen casos de discapacitats psíquica i sensorial, i de trastorn de l’aprenentatge, com ara TDHA i dislèxia.
Pel que fa a ajudes d’emergència als estudiants en dificultats econòmiques, durant el 2016 s’han convocat beques en tres
terminis, per un import total de 30.000€. 9 estudiants s’han beneficiat d’aquests ajuts en la seva primera convocatòria.

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Adaptació organitzativa de la plantilla de PAS
Amb la finalitat d’aconseguir una eficaç i racional cobertura de les necessitats dels serveis, s’ha procedit a la revisió i actualització de
l’actual estructura organitzativa per tal d’assegurar el suport necessari per al desenvolupament de les funcions pròpies de les unitats
estructurals.
És en aquest sentit que s’ha treballat, i es continua treballant, en la realització d’un seguit d’actuacions encaminades a la modificació
de la Relació de llocs de treball (RLT), amb el pertinent estudi organitzatiu previ, així com amb la formalització de les convocatòries
i resolucions corresponents. Durant el curs 2015-2016, les modificacions de la relació de llocs de treball han estat les següents:
Remodelació de l’estructura organitzativa de les administracions de les àrees d’estudi (novembre 2015) / Definició de l’estructura
administrativa del Centre de Postgraus (novembre 2015) / Revisió i actualització de l’estructura organitzativa dels Serveis Centrals.
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Formació del PDI
S’han programat un total de 61 activitats, congressos, cursos, tallers, en el quals han participat un total de 906 docents. També
s’ha posat en marxa la Comissió Paritària de Formació del PDI, amb l’objectiu de promoure la reflexió sobre les línies generals
del Pla de Formació del PDI. A través del programa Erasmus+STA, s’han establert 28 mobilitats. QUant a l’oferta formativa de
cursos d’anglès específics per al PDI que imparteix docència en anglès, des del Servei de Llengües Modernes s’han programat
7 cursos específics per a l’aplicació de la llengua anglesa a la docència i a l’activitat de divulgació de la recerca, amb un total de
89 participants.

Accions de promoció cultural
L’amor de Romeu i Julieta inspira la decoració del pati de Les Àligues per Temps de Flors. La Universitat de Girona recorda
Shakespeare en el 400 aniversari de la seva mort i ornamenta els seus espais amb muntatges inspirats en el dramaturg i poeta
anglès. “Ascensió a l’impossible” és el títol del projecte guanyador de la decoració floral del Pati de les Àligues, obra d’Ariadna
Serrano Masoliver, estudiant del grau d’Arquitectura. Del 7 al 15 de maig, amb motiu de Temps de Flors, la universitat programa
actuacions de castells, teatre, poesia i música amb El Petit de Cal Eril i el Cor de la UdG.
Segona edició del programa “Temps de Cultura a la Tardor”. En el marc d’aquest programa s’organitza ARTSOM, la Mostra
Interuniversitària de Teatre dins del programa Temporada Alta, amb l’estrena, el 25 de novembre, de “Nit de Reis”, a l’Aula
Magna Modest Prats, a càrrec de l’Aula de Teatre de la UdG. El programa inclou el concert de música clàssica de Cosmos
Quartet; actuacions dels Xoriguers, en la 6a Diada castellera, juntament amb Emboirats de la Universitat de Vic, Marracos de
la Universitat de Lleida i Trempats de la Universitat Pompeu Fabra; un taller d’arts visuals Univers(itat), en col·laboració amb
l’associació artística Les Golfes, i una actuació del Cor de la Universitat a la Capella de Sant Dalmau.

Activitats esportives
Entre els resultats esportius interuniversitaris cal destacar la selecció masculina de bàsquet que, després de proclamar-se
campiona de Catalunya Universitaris, van guanyar la medalla de bronze als campionats d’Espanya Universitaris fets a Sevilla.
La UdG va participar amb 20 equips als Campionats de Catalunya Universitaris amb uns molt bons resultats: 14 medalles. A
més del Bàsquet masculí, van pujar al lloc més alt del pòdium les seleccions de Volei Platja femení i Ultimate. Van aconseguir
plata rugbi femení i futbol i handbol masculí i els dos equips de rugbi a 7 i de bàsquet 3x3.
Pel que fa als esports individuals, els esportistes de la UdG han aconseguit enguany 34 medalles, 11 d’aquestes d’or, entre un
total de 143 participants.

Tres estudiants de la UdG han estat considerats millors esportistes universitaris dels
CCU15
Són Paula Torres, Verònica Garcia i Omar Aymerich, en les modalitats de pàdel/tennis femení, rem femení i rem masculí.

I saps que...?
Inauguració del curs acadèmic 2015-2016
L’Aula Magna Modest Prats de la UdG va acollir, el 6 d’octubre, l’acte acadèmic d’inauguració de curs amb una reflexió
a l’entorn de la recerca. Després del lliurament de medalles al personal jubilat, i dels premis extraordinaris de doctorat,
el doctor Xavier Antich, professor d’Estètica de la UdG i president de la Fundació Antoni Tàpies, va pronunciar la lliçó
inaugural titulada ‘Recerca i producció de coneixement. Responsabilitat i reptes de la universitat en el segle XXI’. El
professor Antich defensa que la Universitat ha de ser “un model de futur si manté l’essència creativa, lliure i crítica de
pensament” i que la la recerca és vital per a la generació de coneixement.
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La recerca també va ser protagonista de les intervencions dels tres col·lectius universitaris. Laia Vicens, en nom dels
estudiants, Íngrid Aznar, en el del personal d’administració i serveis (PAS), i Anna Planas, pel col·lectiu del personal
docent i investigador (PDI).
Així mateix, la recerca va ser l’eix vertebrador de la intervenció del rector, Sergi Bonet, que defensa que cal fer-ne en tots
els àmbits del coneixement. També deixa clar que discrepa del sistema actual de beques -perquè considera que exigeix
més mèrits acadèmics a aquells que tenen menys recursos econòmics- i argumenta que els estudis universitaris haurien
de ser gratuïts per a tothom.
El rector anuncia una nova mesura adreçada al personal docent en formació que ha de configurar i assegurar el relleu generacional. La universitat destinarà 210.000 euros per augmentar d’un 21% les percepcions que en concepte de beca reben els
58 becaris predoctorals de la UdG. La UdG també destina, durant tres anys, 5 M d’euros a ajuts per als grups de recerca de la
institució, un suport econòmic per contribuir a l’aconsecució dels seus objectius, i que seran avaluats per un comitè extern.

Debats universitaris
El cicle de Debats universitaris, organitzat pel Rectorat, amb conferències i taules rodones, que l’any passat es va iniciar
amb “El procés a debat”, aquest curs ha presentat la segona edició a l’entorn de la Crisi Econòmica i Globalització,
coordinat pels professors Rosa Ros, Anna Garriga i Pere Soler. La presentació dels conferenciants ha anat a càrrec de
l’escriptor gironí Antoni Puigverd. Les intervencions es van articular en tres conferències:
Globalització i la fragilitat de sistemes. Miguel Ángel Centeno, catedràtic de Sociologia i Afers Internacionals, Universitat
de Princeton. Educació i ciutadania en l’època de la globalització. Sami Naïr, politòleg i pensador. Globalització inclusiva i
sostenible. Jean François Huchet, catedràtic de la Universitat de la Sorbonne, París. Especialista en economies emergents
i creixement econòmic.
I tres taules rodones sobre: Globalització i democracia, L’educació en un món globalitzat i Economia i globalització.

El Claustre aprova l’informe anual del rector Sergi Bonet
El mes de desembre, en la sessió ordinària del Claustre Universitari en la qual el rector exposa el seu informe anual
i ressenya les accions de govern realitzades durant el 2015, la seva gestió rep el suport de més del 60% dels membres
claustrals presents (154).

Es concedeix la Creu d’Honor de Sant Ramon de Penyafort al doctor Miquel Martín
El Ministeri de Justícia, en una resolució del 5 de desembre, atorga el preuat guardó institucional al catedràtic de Dret
Civil de la UdG, en atenció a la seva contribució al desenvolupament i perfeccionament del Dret Civil.

La carpeta de l’estudiant del curs 2016-2017 es basa en un disseny que recorda un
mapa del metro, amb el lema “Tots tenim la nostra parada”
El disseny de Marina Muñoz Zurita, estudiant de 3r curs de Publicitat i Relacions Públiques, amb el pseudònim “Lazuri”,
guanya el procés participatiu per escollir el disseny de la carpeta del curs 2016-2017 amb 1.020 vots sobre un total de 3.921,
una participació rècord.

Un sistema universitari públic de qualitat
El 96% dels claustrals dóna suport, en la sessió que es fa del Claustre el mes de febrer de 2016, al document “Per un sistema
universitari públic de qualitat” que recull des de la necessitat de mantenir l’autonomia universitària fins a propostes
concretes per a la millora del finançament de la Universitat i la reducció dels preus públics, de forma gradual, fins arribar
a la gratuïtat, entre d’altres.

El rector de la UdG, Sergi Bonet, pren el relleu a Enric Fossas al capdavant de l’ACUP
El 2 de febrer de 2016 es constitueix la nova junta directiva de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). El
25 de maig té lloc l’assemblea general a la UdG.
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La UdG crea l’associació de sèniors “Seguim fent UdG”
La sala de graus de l’edifici Sant Domènec acull el mes de març la presentació de l’associació “Seguim fent UdG”, que
aplega el personal docent i investigador i d’administració i serveis jubilat.

Fabriquen i proven a Madrid 25 prototips d’un sistema dissenyat per estudiants de la
UdG que evitarà furts i accidents als contenidors de reciclatge
Els estudiants de l’Escola Politècnica Superior Maria Gómez i Jordi Tur han quedat finalistes en un concurs d’idees d’un
sistema per a contenidors de paper i cartró que vol disminuir els furts i evitar els accidents a què s’exposen els infractors.
El disseny ha estat escollit entre 96 propostes.

Projecció externa
i relacions amb l’entorn

7a Setmana de l’Esport Saludable a la UdG
Del 4 al 8 d’abril, es programen documentals, tallers i conferències, activitats gratuïtes relacionades amb l’esport i la
salut.

La Universitat de Girona, subcampiona a la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa
Vives
Per primera vegada, els estudiants de la UdG arriben a la final del torneig en el qual els universitaris demostren les seves
virtuts de raonament i oratòria per la seva part, un equip de l'IS Puig Cargol representa la UdG en la Lliga de Debat de
secundària i queda quart del seu grup.

Traspàs de la professora i llatinista Dolors Condom i el psicòleg Jerome S. Bruner,
primer doctor honoris causa de la UdG.
La doctora Condom, catedràtica de Llatí, va ser la primera professora de Llatí dels estudis de Lletres a Girona (1969),
secció delegada de l’UAB i després Col·legi Universitari de Girona i, més tard, Estudi General i Universitat de Girona.
Jerome Seymour Bruner es va incorporar al claustre de doctors de la UdG, com a doctor honoris causa, el 26 de juny de
1997, a proposta de la Facultat de Ciències de l’Educació. El professor Ramon Canals Casas (1928-2015) va ser el padrí del
doctorand.

La UdG celebra la seva Festa Major els dies 21 i 22 d’abril
El Consell d’Estudiants prepara un programa farcit d’activitats pels dies 21 i 22 d’abril, des de botifarrades fins a música
en directe passant per actuacions castelleres i tornejos esportius.

La professora Mariàngela Vilallonga rep la Creu de Sant Jordi
És un dels màxims reconeixements que es concedeix a una persona o entitat per part de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants “sènior” de la UdG acomiaden el curs amb les paraules de Joan Manuel
del Pozo
El professor de filosofia parla sobre “El camí de la felicitat o la felicitat del camí” en un acte institucional on es reparteixen
diplomes als alumnes que fa cinc i deu anys que estudien a l’Aula de Formació Sènior +50 de la Universitat de Girona.

Es constitueix el Claustre Universitari de la UdG
El 17 de juny es constitueix el nou Claustre Universitari de la UdG, el màxim òrgan de representació de la comunitat
universitària, d’acord amb els resultats de les eleccions del mes d’abril.
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Càtedres UdG
Aigua, Natura i Benestar

Sant Hilari Sacalm

Art i Cultura Contemporanis

Figueres

Cambra de l’Empresa Familiar

Girona

Ciències i Humanitats Dr. Bofill

Girona

Cultura Científica i Comunicació Digital

Girona

Cultura Jurídica

Girona

Ecosistemes Litorals Mediterranis

Torroella de Montgrí

Esport i Educació Física

Banyoles

Estudis Marítims

Palamós

Ferrater Mora de Pensament Contemporani

Girona

Fundació Princesa de Girona de Joves Emprenedors

Girona

Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-St.Antoni

Calonge

Geografia i Pensament Territorial

Olot

Immigració, Drets i Ciutadania

Girona

Joan Vinyoli de Poesia Contemporània

Sta. Coloma de Farners

Josep Pla de Literatura i Periodisme

Palafrugell

Lluís Miquel Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica

Girona

Malalties Cardiovasculars

Girona

Manel Xifra Boada en Recerca i Innovació en Tecnologia de la Producció d’envasos flexibles

Girona (UdG)
Barcelona (UPC)

Martí Casals de Medicina i Salut en l’àmbit rural

Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja d’Aro
Sta. Cristina d’Aro

Medicina de muntanya i del medi natural i simulació clínica

Girona / Puigcerdà

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent

Girona / Figueres

Processos Industrials Sostenibles

Girona

Promoció de la Salut

Girona

Responsabilitat Social Universitària

Girona

Seguretat i Salut en el Treball

Girona

Smart City

Girona

UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Intercultural

Girona

UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació

Girona

Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà

Figueres

Walter Benjamin, Memòria i Exili
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La Jonquera / Portbou

Bona posició de la UdG en el rànquing de la Fundación CyD
La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) fa pública la tercera edició del rànquing d’universitats de l’Estat, en el qual ha
analitzat 66 universitats (44 públiques i 22 privades). Segons aquest estudi, la UdG destaca en 14 dels 32 indicadors analitzats
en la categoria de rendiment alt la qual cosa la situa en la 12a posició.

Les càtedres i la implantació territorial
A partir de la nova política de càtedres, que va estructurar el curs anterior, tant pel que fa a l’objectivitat de les dades com a la
vigència i consolidació de les acciones dutes a terme, el curs 2015-2016 presenta un total de 31 càtedres, amb 30 patrons que
hi donen suport, entre institucions i entitats que col·laboren de manera decidida en la implantació de la UdG al territori, fent
promoció i divulgació de la recerca específica de cada una de les càtedres. El nombre de convenis vigents és 24, amb un total de
409 activitats organitzades (algunes de les quals s’esmenten en la crònica del curs), amb un total de 93 publicacions provinents
de les acciones de les càtedres, les quals han gaudit d’un impacte en la premsa de 397 ítems. Els ingressos de les càtedres, en el
seu conjunt, han ascendit a 670.000 euros.

La UdG, una universitat compromesa
El bon funcionament de la cooperació a la nostra universitat
queda reflectit en l’informe publicat per Mutua Madrileña, basat
en dades de 2014, en què la UdG torna a ser la universitat de l’Estat
amb més projectes de voluntariat, més de dos-cents, i la quarta en
nombre de voluntaris, 1.345, el 10% del total d’estudiants.
La UdG és segona quant a aportació a l’ajuda oficial al
desenvolupament entre les universitats espanyoles que reporten
informació al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. Així
es desprèn dels resultats de l’enquesta d’AOD de l’any 2014
promoguda per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament. El 2014, la UdG va aportar un total de
971.748 €.
El curs 2015-2016 s’han programat un total de 16 cursos de formació
en l’àmbit de la cooperació amb un total de 340 estudiants
convalidats. En la primera convocatòria dels INTERREG s’ha
concedit a la UdG un projecte, PROSPECTSASO, emmarcat en
l’àmbit de la prevenció i la innovació en la salut i la intervenció
social.

VOLUNTARIAT A LA UdG
Oficina de Cooperació per al
Desenvolupament

Servei de Llengües

Servei d’Esports
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La UdG torna a ser la universitat de l’Estat
amb més projectes de voluntariat, més de doscents, i la quarta en nombre de voluntaris

500
400
300
200
100

Més de 200 projectes i un altíssim 10% de voluntaris - 1345 - sobre
el total d’estudiants, avalen la vitalitat del voluntariat a la UdG.
Així ho recull el 3r Estudi sobre Voluntariat Universitari que
promou la Fundación Mutua Madrileña.
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La UdG internacional

MOBILITAT D’ESTUDIANTS ERASMUS

SORTIDA

ENTRADA

300

Convenis signats l’any 2016

250
200

· University of Limoges, França
· Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Puerto Rico
· Comisión Europea, Bèlgica
· Instituto Metropolitano –Institución Universitària,
Colòmbia
· Universidad Tecnológica de Bolívar, Colòmbia
· Universidade Federal de Uberlandia, Brasil
· Université de Montpellier, França
· Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú
· Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
· Université d’état de Moldova, Moldàvia
· Fundació Universidad del Externado, Colòmbia
· Borys grinchenko Kyiv University, Ukraine
· Universidade Regional de Blumenau, Brasil
· Universidad de Guadalajara, Mèxic

· University of Sassari, Itàlia
· Université de Potiers, França
· Universidad Cuauhtémoc, Mèxic
· Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil
· Université de Bourgogne, França
· Universitè degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, Itàlia
· Groupe Aeropyrénées Flight Center, França
· Universidad André Bello, Xile
· Faculty of Governance, Social Sciences and
Economics, Marroc
· Universidade Federal Fluminense, Brasil
· Universidad Pontificia Bolivariana, Colòmbia
· Petersburg State University, Rússia
· St. Petersburg Polytechnic University, Rússia
· Fannborg EHF, Islàndia

150

· Cámara de Diputados Asamblea legislative
Plurinacional, Bolívia
· Embassy of the Republic of the Gambia, Gàmbia
· The Nature and Biodiversity Conservation
Union, Alemanya
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CONVENIS EN TRÀMIT
· Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, Mèxic
· Pontificia Universidad de Valparaiso, Xile
· Ministerio Público, Perú
· Universidad de Palermo, Itàlia

PARTICIPANTS EN PROJECTES DE COOPERACIÓ DE LA UdG 2015-16
CENTRES

ESTUDIANTS

ESTUDIANTS 3r CICLE

PDI

Facultat d’Educació i Psicologia

4

EPS

4

Facultat de Dret

2

2

Facultat de Ciències

6

3

3
2

5

Facultat de Turisme

5

Facultat d’Infermeria

1

UdG

1

TOTAL

16

PAS

2

20

1

1

Països on s’han dut a terme les accions cooperatives (9 projectes en total): Equador, Colòmbia, Mèxic, El Salvador, Gàmbia, Marroc, Senegal i Índia.

Accions
d’internacionalització
548 convenis internacionals actius (curs 2015-2016)
39 nous convenis internacionals (curs 2015-2016)
Organització de MOOC i Open Course Ware

Xarxes i associacions
internacionals
> EUA (European University Association)
> ACA (Academic Cooperation Association)
> AUIP (Asociación de Universidades Iberoamericanas
de Postgrado)
> UNIMED (Mediterranean Universities Union)
> EAIE (European Association for International Education)
> EMUNI (Euro-Mediterranean University)
> TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network)

L’activitat institucional a nivell internacional de la UdG es concreta en l’exploració del cercle mediterrani i d’Iberoamèrica com unes zones
estratègiques de preferència per a la Universitat de Girona, promovent les col·laboracions amb Universitats i Institucions d’aquests àmbits tant
en la recerca com en la docència.
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Accions destacades
La UdG, una universitat compromesa
El bon funcionament de la cooperació a la nostra universitat queda reflectit en l’informe publicat per Mútua Madrilenya, basat
en dades de 2014, en què la UdG torna a ser la universitat de l’Estat amb més projectes de voluntariat, més de dos-cents, i la
quarta en nombre de voluntaris, 1.345, el 10% del total d’estudiants.
La UdG és segona quant a aportació a l’ajuda oficial al desenvolupament entre les universitats espanyoles que reporten
informació al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. Així es desprèn dels resultats de l’enquesta d’AOD de l’any 2014
promoguda per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. El 2014, la UdG va aportar un total
de 971.748 €.
El curs 2015-2016 s’han programat un total de 16 cursos de formació en l’àmbit de la cooperació amb un total de 340 estudiants
convalidats. En la primera convocatòria dels INTERREG s’ha concedit a la UdG un projecte, PROSPECTSASO, emmarcat en
l’àmbit de la prevenció i la innovació en la salut i la intervenció social.

La UdG torna a ser la universitat de l’Estat amb més projectes de voluntariat, més de
dos-cents, i la quarta en nombre de voluntaris
Més de 200 projectes i un altíssim 10% de voluntaris - 1.345 - sobre el total d’estudiants, avalen la vitalitat del voluntariat a la
UdG. Així ho recull el 3r Estudi sobre Voluntariat Universitari que promou la Fundación Mutua Madrileña.

Les Universitats catalanes, amb els refugiats
Les universitats públiques catalanes, membres de l’ACUP, organitzen un acte públic de presentació del comunicat a través del
qual expressen el seu compromís de treballar conjuntament a favor del suport de les persones refugiades.
El Consell d’Estudiants i l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut endeguen la campanya “SOS Refugiats - UdG” per dur
a terme una acció de suport humanitari als refugiats sirians. La comunitat de la UdG recapta 4.800 euros per a la campanya SOS
Refugiats. Els fons aconseguits es destinen íntegrament a una ONG que desenvolupa tasques de rescat de persones refugiades
a l’illa grega de Lesbos. L’acció és impulsada pel Consell d’Estudiants i l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS),
amb el suport de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat de Girona.

Política lingüística internacional
La internacionalització és un dels eixos principals de la política universitària. Entre els factors més importants per millorar la
projecció internacional de la UdG cal destacar l’impuls de l’anglès com a llengua de treball dins de la universitat i l’afavoriment
del domini d’una tercera llengua per part de tota la comunitat universitària. La UdG s’ha adherit al programa PARLA3 de
la Generalitat de Catalunya, ha incentivat la programació d’assignatures en anglès, ha modificat les memòries de grau per
introduir el requisit de B2 en L3, d’acord amb el pla integral per a la millora del coneixement de la L3, i s’ha accentuat la mobilitat
d’estudiants. En un futur proper, tots els graduats de la Universitat de Girona han d’assolir un nivell alt de coneixement d’una
tercera llengua (mínim el nivell B2) que els situarà en les millors condicions per incorporar-se al món professional.

Pla d’acció del cercle mediterrani
En l’àmbit del projecte del Cercle Mediterrani, la Universitat de Girona s’ha adherit a la xarxa UNIMED (Mediterranean
Universities Union) i s’ha negociat amb el president la coordinació científica de totes les activitats de la xarxa relacionades
amb l’aigua i el turisme. La UdG ha presentat a les jornades d’UNIMED, fetes a Roma els dies 21-22 d’octubre de 2015, el Campus
d’Excel·lència Internacional de Turisme i Aigua. En aquestes jornades s’ha acordat que la UdG coordinarà les subxarxes d’aigua
i turisme dins la xarxa UNIMED.
Així mateix, s’ha creat l’Agrupació d’Universitats del Mediterrani Occidental. Aquesta Agrupació està formada per la Universitat
Euro-Mediterrània de Fes, Universitat de Gènova, Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona. El conveni de
constitució de l’Agrupació es signa el 29 de gener 2016. En aquest entorn mediterrani, s’acorda una doble titulació en el Màster
en Patrimoni entre la Universitat de Gènova, Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona; una doble titulació en el
Màster en Turisme Cultural entre la Universitat Euro-Mediterrània de Fes, la Universitat Paris 1 Pantheon Sorbonne i la UdG;
una doble titulació del Màster in Global Rule of Law amb la Universitat de Gènova; i una doble titulació del Màster in Biology
amb la Universitat de Gènova.
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Impuls de la política d’internacionalització iberoamericana
La primera fase de la política de relacions iberoamericanes ha consistit en la identificació de 7 països llatinoamericans
prioritaris, per les seves característiques socioeconòmiques, la grandària, l’aposta educativa i les relacions prèvies existents
amb centres o grups de recerca de la UdG. Aquests països són: Colòmbia, Equador, Mèxic, el Perú, Xile, Brasil i l’Argentina.
En segon lloc, s’ha fet una anàlisi de les universitats d’aquests països, basada en la qualitat docent i de recerca, la grandària,
la seva internacionalització i les relacions prèvies existents amb centres o grups de recerca de la UdG, per tal de determinar
quines podien ser objecte d’atenció prioritària i en quins àmbits en cada cas. D’aquí n’ha resultat fins ara una xarxa de relacions
amb 37 universitats llatinoamericanes.
Dos dels objectius fonamentals han estat:
- La formalització de convenis de doble titulació internacional que reforcin els estudis de postgrau de la UdG (especialment
els màsters). Els convenis signats corresponen als següents estudis de màster:
Catàlisi Avançada i Modelització Molecular + Maestría en Química (Universidad de Guanajuato, Mèxic) / Mecànica de Materials
i Estructures + Maestría en Ingeniería (Universidad Pontificia Bolivariana, Colòmbia) / Master’s in Business Innovation and
Technology Management + Maestría en Gestión de la Inovación (Universidad Tecnológica de Bolívar, Colòmbia) / Dret
de Danys + Maestría en Derecho Civil (Pontificia Universidad Católica del Perú) / Turisme Cultural + Maestría en Gestión
Cultural, Patrimonio y Turismo (Universidad San Martín de Porres, Perú) / Catàlisi Avançada i Modelització Molecular +
Maestría en Química (Universidad Pontificia Católica del Perú) / Catàlisi Avançada i Modelització Molecular + Maestría en
Química Aplicada (Universidad Técnica Particular de Loja, Equador).
- La identificació d’institucions disposades a cofinançar ajuts per realitzar màsters i doctorats a la UdG, de manera que es
promogui l’accés als postgraus i alhora s’ incrementin els recursos.
En aquest sentit, la UdG s’ha adjudicat 350 places del Màster Universitario para la Formación de Profesorado, a impartir a
l’Equador. Aquesta acció, coordinada entre el deganat i el professorat de la Facultat d’Educació i Psicologia, el Vicerectorat
de Relacions Iberoamericanes i la direcció de la política de màsters, ha permès obtenir en convocatòria competitiva entre
universitats espanyoles l’adjudicació de deu grups de 35 estudiants cadascun del màster esmentat, que s’imparteix aquest
curs i el proper. Els ingressos previstos per aquesta acció són de 2.100.000 euros aproximadament.
En el marc del viatge a Brasil per iniciar contactes per a la signatura de convenis de dobles titulacions (abril 2016), s’han visitat
les següents universitats: Universitat de Sao Paulo / Pontificia Universidade Católica Sao Paulo / Universidade Mackenzie
(Sao Paulo) / Pontificia Universidade Católica do Paraná (Curitiba) / Unicuritiba / Univali / Pontificia Universidade Católica
de Rio de Janeiro.
També s’ha complert amb l’agenda prevista de visites a la UdG per enfortir les relacions amb universitat iberoamericanes:
Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana (Colòmbia) (gener 2016) / Cònsol de Mèxic a Barcelona (març
2016) / Universidad Católica de Chile (maig 2016).
- La realització d’altres iniciatives adreçades a reforçar la captació d’estudiants. Un dels aspectes més destacables de les relacions iberoamericanes és l’augment d’estudiants provinents d’aquesta àrea geogràfica: en el curs 2015-16 representen ja
el 74,7% dels estudiants internacionals de màster, amb un augment del 105% en el nombre d’estudiants llatinoamericans,
respecte del curs 2012-13. Per tal de donar suport a les activitats de promoció i captació d’estudiants, s’ha posat en marxa, en
fase de prova pilot, el programa de contractació de comercials representants de la UdG en dos països llatinoamericans. Així
mateix, cal destacar la participació a la ”Semana Internacional dedicada a España” a la Universidad Icesi de Cali, Colòmbia,
per a la promoció dels programes de màsters (abril 2016)

Estudis sobre migració
Creació d’un grup d’experts en l’àmbit de la migració. Preparació del Cicle de debats UdG curs 2016-17 en temes de migració així
com la preparació de la memòria del nou màster en Migració i Cohesió Social. Es preveu presentar la sol·licitud d’acreditació
del màster al 2017 per tal d’iniciar la docència el curs 2018-19.
D’altra banda s’han establert contactes amb l’IMIS (Institut per a la recerca en migració i estudis interculturals) de la Universitat
d’Osnabrück, Alemanya. Es negocia una possible doble titulació amb un dels seus màsters en migració.
Es proposa implicar als experts en migració de les universitats membres de l‘Agrupació d’universitats del Mediterrani
Occidental (Gènova, Euro-Mediterrània de Fes i Illes Balears).

Política de cooperació transfronterera
Es crea la Comissió Universitària Mixta juntament amb la Universitat de Perpinyà per tal d’intercanviar i definir una política
de cooperació transfronterera comuna, així com treballar i promoure la creació definitiva de l’AECT.
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Relacions amb la Xina i Rússia
Es du a terme la 4a edició del Programa Anual de Pràctiques a la Xina amb un total de 12 places atorgades. Es signa el conveni
marc i la preparació del conveni específic per a la creació d’un Institut Confuci a Girona. Es signa, així mateix, un conveni
amb UNIM, associació catalana amb seu a Barcelona i a Chengdu (Xina) dedicada a la promoció i difusió i promoció de les
institucions i universitats catalanes en el mercat educatiu asiàtic.
Se signen 4 convenis de col·laboració amb les institucions russes Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg State
Museum, Saint-Petersburg State Polytechnical University i la Saint-Petersburg State University of Economics, en l’àmbit de la
història de l’art, turisme així com en un curs d’estiu en llengua i cultura hispànica.

Desplegament del projecte de cooperació acadèmica UdG-UNIGE
El 20 d’octubre de 2015 s signa l’acord de cooperació acadèmica per a la realització del projecte “Strategic academic partnership
UdG-UNIGE”, i es posa l’èmfasi en avançar en les dobles titulacions plantejades en el conveni: Global Rule of Law /Biologia
Molecular i Sanitària / Patrimoni Natural i Cultural.

Conèixer la UdG des de l’etapa secundària
En relació amb la promoció a secundària s’han dut a terme una sèrie d’accions per a potenciar la notorietat de la UdG i per
atreure l’atenció de l’entorn, més proper: potencials estudiants, pares, professors i, en definitiva, prescriptors.
Presència en fires i salons. Assistència a 17 esdeveniments:
- Girona: Fira de Presentació de Recursos Educatius, Fira de Mostres de Sant Narcís, Expo Jove
- Barcelona: Saló de l’Ensenyament, Futura - Saló de màsters, Jornada d’orientació universitària dels Jesuïtes de Casp
- Perpinyà: “Forum après Bac”
- Palma de Mallorca: Unitour
- Menorca: Fira d’Estudis Superiors
- Valls: Espai de l’Estudiant
- Ripoll: Fira de les 40 Hores, Jornada d’orientació universitària del Ripollès
- Baix Empordà: Saló Formació, Ocupació i Empresa
- JOU: Tàrrega, Cervera, Igualada, la Noguera (Balaguer)
- Sessions informatives als Centres ( 65 en total)
- Programa STUDIA. Amb l’objectiu de facilitar un primer contacte amb els graus que interessen als futurs estudiants universitaris, ofereix als alumnes de 1r de batxillerat la possibilitat d’assistir com a oients a algunes classes representatives dels
estudis que s’imparteixen a la UdG. Hi ha participat 224 alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior procedents de 16 centres de les comarques gironines i el Maresme.
- Visites de Centres de Secundària a la UdG (9 en total).
- Organització d’olimpíades temàtiques i organització d’activitats tecnològiques amb el principal objectiu de desvetllar vocacions per estudis científics, tecnològics, humanístics i socials, i per establir ponts de comunicació amb el professorat de
secundària de determinats àmbits del coneixement: biologia, geografia, física, informàtica, geologia, química, economia,
First Lego League, GiRobòtica, Tecnorepte.
- Organització de campus per a estudiants de secundària amb la finalitat d’introduir-los en el món de la recerca, de donar a
conèixer els grups de recerca i els serveis de la UdG i establir ponts de comunicació amb el professorat de secundària.
- Campus Pre-Bat (25/6 al 2/7 del 2015): 113 sol·licituds rebudes, de 37 centres de secundària. 30 participants.
- I Jove Campus de Recerca (6-17/7/2015): 65 sol·licituds rebudes, de 31 centres de secundària. 60 participants.
- El mes de desembre, Amb uns 500 participants, es du a terme a la Facultat de Lletres, la Jornada de Filosofia per a estudiants de secundària, amb el títol: “Imatge, veritat i poder”.

I saps que...?
Memòria i Exili
La Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili commemora el 75è aniversari de la mort del filòsof alemany amb actes
a Girona, Port-Bou, La Jonquera i Berlín. La CWB organitza un seminari del professor Irving Wohlfarth del 16 al 18 de
setembre: On (not) reading Walter Benjamin. History, Story, Memory, Revolution.

Una aplicació per millorar la qualitat de vida d’infants amb diabetis, millor Recerca
del CRACS 2016
Aquesta edició ha presentat una gran novetat: els estudiants han realitzat un vídeo de dos minuts explicant el seu treball
de recerca. Un jurat expert ha valorat els 30 projectes i s’han lliurat cinc premis. La Fundació Princesa de Girona i l’empresa
Innova’t Educació han patrocinat l’esdeveniment en el qual també ha col·laborat el Departament d’Ensenyament.

Sisena edició de la FIRST LEGO League a la UdG
Organitzat per la Universitat de Girona i les fundacions Princesa de Girona i Scientia, s’ha fet el mes de març en dues
jornades a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) amb els propòsit que participants busquin
noves solucions per a la gestió dels residus. L’esdeveniment va aplegar més de 1500 persones. L’equip Vídem42 de l’INS
Alexandre Deulofeu de Figueres va guanyar amb un projecte per fer més eficient la recollida de residus i premiar els
usuaris més compromesos amb el reciclatge.

La UdG obre les seves portes als futurs estudiants
La UdG organitza des de fa 21 anys unes Jornades de Portes Obertes que, al llarg dels anys, i amb formats diferents, han
tingut sempre el mateix objectiu: oferir una visió directa, àmplia i detallada de la Universitat per tal que els preuniversitaris
imaginin com serà el seu futur universitari a Girona. El 20 de febrer es va fer la primera sessió per a estudiants i el 14 de
maig es van obrir de nou les portes en una jornada adreçada especialment a les famílies. Amb un total de 53 centres
participants i 2.774 estudiants inscrits; i 1.525 visitants, respectivament.

La UdG, al Saló de l’Ensenyament
La UdG es fa present a la 27a edició del Saló de l’Ensenyament - del 9 al 13 de març de 2016, a la Fira de Barcelona. És el
màxim aparador de la formació a Catalunya, i la UdG hi presenta les novetats per al curs 2016-2017 en un estand que, per
primera vegada, ha estat ideat per un estudiant de la universitat.

La Universitat de Girona, present a ExpoJove2016
Del 13 al 16 d’abril, la UdG va ser present a la mostra amb un estand institucional, amb xerrades informatives i amb un
taller del grau en Disseny i desenvolupament de videojocs.

II Congrés biennal sobre Seguretat Jurídica i Democràcia a Iberoamèrica
El rector de la UdG, Sergi Bonet, i el secretari general de la Conferència de Ministres de Justícia dels Països Iberoamericans
(COMJIB), Arkel Benítez, van formalitzar un conveni de col·laboració per al desenvolupament, l’octubre de 2016, de la
segona edició del Congrés sobre Seguretat Jurídica i Democràcia a Iberoamèrica.
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Representants d’universitats d’Azerbaidjan, Moldàvia i Geòrgia visiten la Facultat
de Turisme
La visita es va dur a terme el mes d’abril i s’emmarca en el Programa Tempus de la Unió Europea i pretén explorar les
possibilitats de col·laboració interuniversitària en matèria de docència i transferència.

Un equip de la UdG crearà unes sales d’exposició sobre la realitat del Sàhara Occidental
als campaments de Tindouf
Antropòlegs, arqueòlegs, un geòleg, un economista i un dissenyador gràfic de la Universitat de Girona han fet una estada
al Sàhara Occidental per a treballar en dues accions: una, el disseny d’uns espais expositius sobre la realitat de la zona als
campaments de Tindouf i, l’altra, una prospecció per detectar art rupestre.

Jane Goodall, a la Càtedra Ferrater Mora
La primatòloga britànica Jane Goodall és la convidada d’excepció de la Càtedra Ferrater Mora de la UdG. Goodall hi
pronuncia, amb un gran èxit d’assistència, la conferència “El que vaig aprendre dels ximpanzés”.

Peter J. Balsells és investit doctor honoris causa per la UdG
El claustre de doctors honoris causa de la Universitat de Girona compta des del 8 de juliol amb un nou membre, el
mecenes i empresari català J. Balsells, establert als EUA des de 1947.
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