DOBLES TITULACIONS
CONVOCATÒRIA 2015
AJUTS A LA CREACIÓ DE DOBLES TITULACIONS EUROREGIONALS
La cooperació euroregional entre Catalunya, les Illes Balears i les regions franceses de MidiPyrénées i Languedoc-Roussillon en l’àmbit de l’ensenyament superior, de la recerca i de la
innovació, es materialitza des del 2009 a través de l’Eurocampus Pirineus Mediterrània,
primer campus europeu pel que fa al nombre d’estudiants. L’Eurocampus té com a objectiu
afavorir l’intercanvi de coneixements i la mobilitat d’estudiants, professors i investigadors
en l’Euroregió Pirineus Mediterrània, així com fer més atractiu l’ensenyament superior al
territori euroregional. Entre d’altres, dóna suport als diferents actors de l’ensenyament
superior i recerca mitjançant ajuts a la mobilitat d’estudiants (xec mobilitat Eurocampus) i a
la recerca (cotuteles de tesis doctorals), així com a la difusió d’informacions i serveis (portal
Internet).
La present convocatòria vol potenciar la cooperació universitària en el marc de l’Eurocampus
mitjançant la creació de dobles titulacions binacionals. La convocatòria està oberta a tots els
camps del coneixement, però una atenció particular serà prestada a les candidatures que es
relacionin amb els àmbits de les TIC al servei de la salut, gestió sostenible de l’aigua,
agroalimentari i turisme.
PRESSUPOST
La dotació financera de la convocatòria “Eurocampus Dobles Titulacions 2015” és de 45.000
EUR. L’import de cada ajut relacionat amb el cost addicional que suposa la creació de la
doble titulació és de 15.000 euros. Així mateix, l’Euroregió podrà finançar un màxim de 3
dobles titulacions.
OBJECTIUS
Els objectius de la convocatòria són:
- Potenciar i donar suport a la cooperació entre les universitats de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània;
- Oferir als estudiants una formació de gran qualitat i valoritzada internacionalment;
- Afavorir l’estructuració de l’Eurocampus i impulsar dinàmiques innovadores.
TERRITORIS ELEGIBLES
Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. Una entitat d’una
altra regió pot ser membre associat del projecte, però no serà comptabilitzada com a soci
euroregional i no podrà rebre cap subvenció de l’AECT Pirineus Mediterrània.
TIPUS D’ACTIVITATS
Els projectes de dobles titulacions
francès, s’hauran d’inscriure en
l’obtenció de dobles titulacions (o
ministeris o autoritats competents.
de les universitats.

hauran de ser de nivell Màster espanyol / Master 2
els objectius del Procés de Bolonya i destinar-se a
titulacions conjuntes). El títol ha de ser reconegut pels
Mentre s'espera aquesta validació, s’atorga un títol propi
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Els plans d’estudi comuns tindran com a objectiu oferir una formació d’alt nivell i amb
àmplies perspectives professionals. L’elaboració de les dobles titulacions exigeix un treball
important en el pla jurídic. Ha d’implicar necessàriament un valor afegit evident per als
estudiants i universitats implicats. El treball d’elaboració d’un pla d’estudi comú necessita,
d’una banda, l’adhesió dels rectorats de les universitats i, d’altra banda, de mitjans
financers adequats.
Cada universitat sòcia administrarà de forma independent la seva part de formació. Els
estudiants s’inscriuen en cada universitat sòcia però només paguen els costos d’inscripció
de la universitat d’origen. Al final, obtenen les titulacions de cadascuna de les universitats.
Les modalitats d’avaluació seran responsabilitat de cada universitat.
S’estableixen com a prioritaris, però no exclusius, els àmbits de les TIC al servei de la salut,
de la gestió sostenible de l’aigua, de l’agroalimentari i del turisme.
El suport financer serà destinat a cobrir les despeses de mobilitat, comunicació i
logística relacionades amb la coordinació dels plans d’estudi conjunts i el seu seguiment
durant els dos primers anys de funcionament.
DESTINATARIS
Universitats habilitades a concedir titulacions de segon nivell (màster), reconegudes pels
ministeris d’Educació dels respectius Estats.
CRITERIS D’ATRIBUCIÓ
Partenariat comprovat entre, com a mínim, dues universitats de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània, un de cada banda de la frontera.
L’avaluació dels projectes se centrarà en els següents aspectes:
-

Rellevància del programa conjunt (en relació als objectius de la convocatòria; presència
de las temàtiques prioritàries, millora de l’atractiu de l’Eurocampus, contribució a
l’excel·lència universitària, perspectives d’ocupabilitat): 35 punts

-

Qualitat de la concepció i implementació (excel·lència del pla d’estudis i definició dels
resultats d’aprenentatge, compromís institucional dels socis, compromís institucional
dels socis, implicació del professorat per tal de fer del màster conjunt un eix fort del
catàleg de titulacions dels socis) : 25 punts

-

Qualitat de l’equip responsable i modalitats de cooperació (complementarietat i valor
afegit, distribució de tasques, etc.) : 20 punts

-

Impacte i sostenibilitat (estratègia i desenvolupament
institucional, mecanismes d’avaluació) : 20 punts

del

programa,

impacte

DURADA DEL PROJECTE
3 anys : 1 any de preparació i 2 anys d’implementació.
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AJUT FINANCER
El finançament aportat per l’Euroregió cobreix les despeses relacionades amb la mobilitat
del professors i personal administratiu entre França i Espanya. Es tradueix per una ajuda
total de 15.000 euros.
La doble titulació haurà d’estar operativa, com a molt tard, per a l’any acadèmic 2017/2018.
La subvenció serà pagada en dos temps, a petició de la universitat designada com a
coordinadora i amb presentació dels documents justificatius sol·licitats per l’AECT: un 70%
després de la notificació i un 30% a l’assoliment del projecte (amb presentació dels
justificatius de les despeses realitzades, la modalitat de la qual es definirà per conveni).
En el cas que l’import de les despeses efectuades per a la creació de la doble titulació sigui
inferior al total de l’ajut concedit, i/o el projecte no s’hagi realitzat íntegrament, el
finançament serà recalculat en funció de les despeses realment justificades, a condició que
s’hagi mantingut la dimensió euroregional del treball efectuat.
DESPESES ELEGIBLES
Són elegibles les despeses relacionades amb la creació i elaboració de la doble titulació així
com el seguiment durant el primer any d’implementació (presentar amb prioritat les
factures clarament identificables):
1)

2)
3)

Despeses de mobilitat en el marc de projecte i limitades al territori euroregional :
desplaçament, allotjament i restauració (ex.: bitllet de tren de segona classe, bitllet
d’avió de classe econòmica). Per a l’avió, el màxim autoritzat per trajecte és de 150
euros (demanar permís previ per a preus superiors). Per al cotxe: 0,25 EUR/km.
Aquestes despeses de mobilitat han d’estar relacionades amb personal docent i
administratiu, durant la preparació de la titulació i el seguiment durant els dos
primers anys;
Despeses de comunicació: publicitat i publicació (prestacions de serveis
acceptades);
Despeses logístiques relacionades amb la creació de la doble titulació i al seu
seguiment durant els dos primers anys de la formació, despeses de traducció
incloses.

Despeses no elegibles :
- Despeses realitzades quan la doble titulació estigui totalment operativa (per exemple, la
seva gestió i administració ordinària)
- Despeses d’inversió (mobiliari i material); ex. : compra d’ordinadors i videoprojectors.
MODALITATS PRÀCTIQUES
Els candidats hauran d’enviar el seu projecte complet amb el conjunt de documents
sol·licitats, en dos exemplars - una versió francesa i una versió en català o castellà-,
incloent obligatòriament:
A) El Formulari de Candidatura, que inclou el pressupost i el pla de finançament ;
B) Un documenta bancari esmentant:
- Nom complet del coordinador
- Nom i adreça de l’entitat bancària
- Número de compte amb IBAN i SWIFT
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TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA
Termini de presentació de candidatura (prorrogat): 20 de novembre de 2015
Els dossiers incomplets o fora de termini no seran tinguts en compte.
ETAPES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
Després d’una primera instrucció per part de l’AECT Pirineus Mediterrània, els projectes se
sotmetran a un comitè tècnic d’ensenyament superior i, posteriorment, seran seleccionats
per la instància decisòria de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. És necessari preveure un
termini mínim de 3 mesos entre la presentació de la candidatura i la resolució.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presentació del dossier
Justificatiu de recepció del dossier
Anàlisi del dossier pel servei instructor de l’AECT
Avaluació del dossier per una comissió especialitzada i opinió tècnica
Selecció del dossier per la instància decisòria euroregional
Carta d’acceptació o rebuig de la candidatura
Deliberació de l’Assemblea General de l’AECT Pirineus Mediterrània sobre la
programació oficial dels projectes
Carta de notificació oficial d’assignació de la subvenció
Signatura d’un conveni entre l’AECT i la universitat coordinadora
Pagament del primer tram amb presentació prèvia dels documents sol·licitats per
l’AECT.

MODALITATS D’ENVIAMENT
El dossier de candidatura haurà de ser enviat imperativament en versió francesa i catalana
i/o castellana. L’enviament del conjunt de documents (en 2 idiomes) es farà de les següents
formes:
Per correu postal a :
GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
15 rue Rivals
CS 31 505
31015 TOULOUSE CEDEX 6

i per e-mail a :
eurocampus@euroregio-epm.eu

Per a qualsevol informació complementària :
eurocampus@euroregio-epm.eu
+33 (0)5 61 10 20 40 / +34 93 567 63 96
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