Aprovació de les tarifes per
les despeses de gestió de
visites en el marc de
convenis de col·laboració
Acord CG/2019/05/25, de 8 d’octubre de 2019, del
Consell de Govern, pel qual s’aproven les tarifes
per les despeses de gestió de visites en el marc de
convenis de col·laboració
Gerència

 Document amb l'informe favorable de la Comissió d’Economia i
Infraestructures de 25/09/2019
 Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell
Social.

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’IMPLANTACIÓ DE TARIFES
PER A ESTUDIANTS VISITANTS A TRAVES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB IES
ABROAD (Institute for the International Education of Students)
o altres empreses de Study Abroad.
ANTECEDENTS
IES Abroad és una institució sense ànim de lucre que té per objectiu oferir als estudiants nordamericans la possibilitat d’una experiència acadèmica internacional de qualitat. Aquesta institució
amb la seu mare a Chicago, Estats Units, té seu a Barcelona.
Des de l’IES Barcelona, ofereixen cursos d’idioma espanyol i activitats culturals a estudiants
nord-americans. Amb la intenció de completar aquesta formació amb matèries relacionades amb
la formació universitària que els estudiants estan desenvolupant a universitats del seu país
d’origen, l’IES contacta amb les universitats de Barcelona per tal que aquests estudiants puguin
accedir a assignatures universitàries impartides en escoles o facultats. Per a la UPC, aquestes
es desenvolupen a l’ETSAV de St. Cugat del Vallès.
L’IES enviarà el llistat de candidats amb l’expedient acadèmic i les assignatures del programa
que volen cursar, per tal de què els centres avaluïn les sol·licituds i comuniquin la seva
acceptació o no, a través del Gabinet de Relacions Internacionals.
A diferència dels estudiants visitants que venen de manera individual, en aquest cas hi ha un
intermediari que està cobrant uns honoraris i desenvolupant un negoci. Tanmateix, el número
d’empreses i institucions que ens contacten per oferir col·laboracions similars cada cop és mes
gran.

PROPOSTA
1. Aprovar els preus per matrícula pel curs 2019-20 per a cada estudiant de l’IES:
 200 € per ECTS
 Carnet UPC: 100 €
 Despeses de gestió: 100 €
2. Establir que els estudiants del programa siguin considerats, a tots els efectes, com a
estudiants visitants, exceptuant el procediment d’admissió i facturació.
3. Establir que els preus per matrícula s’acordaran per cada curs acadèmic.
4. Aplicar les mateixes tarifes establertes amb IES a altres empreses de Study Abroad
sempre o, en el seu cas, les que estigui previst en el conveni de col·laboració.

PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ DE TARIFES PER DESPESES DE GESTIÓ PER A
PROGRAMES DE BEQUES PER A ESTUDIANTS INTERNACIONALS, DERIVATS
DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

ANTECEDENTS

Amb la intenció d’incrementar la captació de talent internacional i donat el decrement
d’inversió en els programes nacionals de beques per a estudiantat internacional, des
del Gabinet de Relacions Internacionals s’ha promogut la signatura de convenis de
col·laboració amb agències internacionals de beques.
Aquests organismes depenen principalment de ministeris o agències nacionals, però
en els darrers anys s’ha incrementat el contacte amb fundacions i agències privades, o
universitats públiques i privades amb programes de beques propis.
A través d’aquests convenis, es facilita que estudiants internacionals puguin estudiar
un programa a la UPC, tot i que s’ha de preveure la possibilitat de què siguin per
cursar assignatures, pràctiques o estades de recerca en la nostra universitat (sense
titulació). L’agència selecciona els becaris entre els estudiants que han sol·licitat la
beca i tenen l’admissió de la UPC per posteriorment enviar la llista de becats que la
UPC factura directament a l’organisme.
La diversitat de tipologia, calendari i normativa a la que estan sotmeses aquestes
convocatòries de beques, incrementa notablement les tasques de gestió, interlocució i
facturació.
Darrerament, hem detectat que alguns organismes inclouen en el seus programes la
possibilitat d’incloure en el pressupost del programa de beques despeses per gestió, i
que algunes universitat espanyoles ja han començat a aplicar aquestes tarifes.

PROPOSTA
Aprovar una tarifa de a 150€ en concepte de despeses de gestió per aquells
programes de beques que permetin aplicar-la.
En cas que aquest cost estigui limitat pel mateix programa, s’establirà el màxim
contemplat en el conveni de col·laboració amb l’entitat.
Per les estades de recerca, als 150€ de despeses de gestió indicats, caldrà afegir
150€ per a despeses de laboratori; o les quantitats màximes que estableixi el
programa distribuïdes en ambdós conceptes i mateix import.

PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ DE TARIFES PER L’ATENCIÓ A VISITES
INTERNACIONALS A LA UPC ORGANITZADES PER AGENCIES
ANTECEDENTS

El Gabinet de Relacions Internacionals és el responsable, dins la UPC, d’atendre les
sol·licituds de visita institucional per part d’universitats i organismes estrangers.
Entre aquestes demandes hi ha, cada cop amb més freqüència, sol·licituds d’agències
de viatge o intermediaris que cobren uns serveis a les institucions o estudiants que ens
ofereixen pagar uns honoraris per la nostra atenció.
Aquesta activitat té un cost que ve determinat per:
•
•
•

la utilització dels espais i sales de reunions,
hores de personal tècnic per l’organització i atenció de la visita,
material promocional que se’ls lliura.

La proposta de considerar el cobrament d’aquesta atenció a l’intermediari que ens
contacta és independent de l’atenció a visites que, en el marc de la relació bilateral
habitual entre institucions, es venen organitzant de forma periòdica i gratuïta, obeint a
la cortesia interinstitucional.

PROPOSTA

Fixar una tarifa per visita segons el nombre de components del grup de visitants,
d’acord als paràmetres següents:
Estudiants:
•
•
•

300 € per cada grup de 15 persones per a visites de mig dia.
Un suplement de 5€ per persona addicional, en concepte d’entrega de material
de promoció de la UPC.
Lloguer de la sala segons tarifes.

