Acord per l’admissió de refugiats als estudis de grau i màster,
i ajuts a la matrícula

Acord núm. 2017/05/08 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’acord per
a l’admissió de refugiats als estudis de grau i màster, i ajuts a la matrícula

•

Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social

•

Document informat favorablement pee la Comissió de Docència i
Estudiantat del Consell de Govern de 11/10/2017

Vicerectorat de Relacions Internacionals
Barcelona, 2 4 /10/2017

PROGRAMA D’ACOLLIDA DE REFUGIATS A LA UPC
ANTECEDENTS
La situació d’emergència humanitària derivada de l’allau de persones que estan fugint dels
seus respectius països –en la seva majoria com a conseqüència del conflicte bèl·lic a Síria, però
també de la catastròfica situació en altres països com ara l’Iraq, Eritrea, Líbia o l’Afganistanestà generant un fort corrent de solidaritat ciutadana i una resposta per part de les diferents
administracions i actors locals. Encara es plantegen moltes incògnites sobre com i quan caldrà
fer front a un escenari d’arribada massiva de persones però, malgrat això, els diferents actors
socials ens hem anat preparant per col·laborar, des de la posició de cadascú, en els complexos
processos per a la seva d’acollida i integració. De fet, actualment ja hi ha algunes persones que
estan arribant al nostre país per diverses vies i cal organitzar la seva acollida.
A Catalunya, s’ha impulsat una acció conjunta coordinada des de la Generalitat, en la qual hi
participen el propi Govern, l’Ajuntament de Barcelona, entitats municipalistes, la Creu Roja i
altres entitats que treballen amb refugiats. Igualment han estat nombroses les manifestacions
i compromisos de suport per a l’atenció als refugiats des de l’àmbit municipal. Pel seu ressò i
impacte és especialment rellevant la iniciativa Xarxa de Ciutats Refugi, impulsada per
l’Ajuntament de Barcelona i que compta ja amb l’adhesió d’un important nombre de
poblacions.
1- La resposta conjunta de les universitats
Les universitats europees no han restat alienes a aquesta situació d’emergència que, per la
seva dimensió, exigeix de la participació de totes les administracions i actors socials. Les
primeres iniciatives s’han formulat des d’aquells països on s’està concentrant el flux de
refugiats i on ja es fa més evident aquesta problemàtica, com és el cas d’Alemanya i de
Turquia, però han estat seguides de ràpides respostes d’un creixent nombre d’universitats
d’arreu d’Europa que s’han prestat a facilitar el procés d’acollida i d’integració dels refugiats en
els seus respectius països.
A nivell estatal, l’ Assemblea General de la CRUE va emetre un comunicat exposant la
voluntat d’acollida des de les universitats espanyoles. Hi ha hagut contactes entre el president
de la CRUE i el Ministre d’Educació per analitzar el tema de l’homologació i acreditació de títols
i/o nivell acadèmic, que s’entreveu com el principal obstacle perquè les persones refugiades
puguin prosseguir o iniciar els seus estudis.
2- Programes específics a les universitats catalanes
Des de Catalunya l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va dissenyar una
possible reacció conjunta de les universitats publiques catalanes en relació amb la crisi de
refugiats que inclou la creació d’un Comitè operatiu de coordinació, la publicació d’un
comunicat conjunt de les universitats de l’ACUP i l’organització d’un debat públic per
sensibilitzar a la població sobre aquesta dramàtica situació.

Actualment ACUP està coordinant la relació entre les universitats catalanes i el Comitè Català
d’Ajuda al Refugiat (CCAR) que és qui lidera l’acció conjunta a Catalunya.
Tanmateix, ACUP, i per tant totes les universitat públiques catalanes, s’ha adherit a Scholars at
Risk, una xarxa internacional d’institucions d’educació superior i persones individuals amb la
missió de protegir docents amenaçats arreu del món i promoure la llibertat acadèmica.
Diverses universitats catalanes han emès comunicats amb el seu posicionament i han posat
en marxa diversos programes d’acord amb les seves àrees d’expertesa. A la pràctica, tant la UB
com la UAB varen acollir durant el curs 2016-17 un petit nombre de nois i noies refugiats amb
l’objectiu d’integrar-los a la universitat. Durant aquest curs ha organitzat la seva estada,
assumint-ne les despeses d’allotjament i manutenció i ha organitzat un curs d’integració social
i lingüística per tal de preparar-los per accedir als estudis universitaris en aquest curs 2017-18.
3- Posicionament UPC
La UPC, com a universitat compromesa amb l’entorn, l’actuació de la qual s’inspira en els
principis de llibertat, justícia, democràcia i solidaritat d’acord amb el que disposa l’article 5.5
dels Estatus de la UPC, i com a universitat que impulsa la implicació activa de la comunitat
universitària en les activitats de cooperació universitària al desenvolupament i promou la
cultura de pau i el respecte als drets humans (art. 146 dels Estatuts UPC) acorda assumir com
a propis els compromisos adquirits en el pronunciament de la CRUE i de l’ACUP sobre la crisi
dels refugiats i es posa a disposició del Comitè Operatiu, del Pla de Ciutat Refugi Barcelona i
d’altres plataformes locals que s’articulin a les poblacions on s’ubiquen els campus i escoles de
la UPC.
La UPC es compromet a donar ràpida visibilitat a aquest posicionament a través dels canals de
comunicació propis de la UPC.
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i el Centre de Cooperació al Desenvolupament
assumeixen la coordinació de les activitats en relació als refugiats.

OBJECTIU DEL PROGRAMA
L’objectiu del present programa és oferir una formació universitària a persones que han
hagut de fugir del seu país a causa de conflictes bèl·lics, per tal que un cop resolt el conflicte
puguin tornar-hi i contribuir-ne a la reconstrucció.
El programa vol oferir a les persones refugiades suport a la integració i la normalitat en la vida
diària mentre duent a terme la seva formació, considerant els recursos disponibles a la UPC.
Els estudiants podran accedir a titulacions impartides a centres propis o adscrits de la UPC que
siguin:
1. Titulacions de grau si l’accés és per estudis universitaris iniciats a l’estranger i
correspon un reconeixement mínim de 30 ECTS
2. Titulacions de màster

CONTINGUT DEL PROGRAMA D’ACOLLIDA DE REFUGIATS A LA UPC

El Programa d’Acollida de Refugiats inclou un catàleg d’ajuts i serveis directes a les persones
refugiades que s’ha completat a partir dels recursos que la UPC pot oferir considerant els seus
ensenyaments i serveis a la comunitat. El catàleg actual no s’ha de considerar un programa
tancat ja que les circumstàncies poden modificar-lo.
La proposta del catàleg d’ajuts i serveis inclou els següents aspectes, els detalls i condicions
s’inclouen en un apartat específic:

AJUTS
•
•

Atorgar ajut de matrícula a titulacions de grau i màster: els detalls i les condicions s’inclouen
en un apartat específic més endavant.
Facilitar l’accés a beques d'aprenentatge que puguin aportar un complement econòmic
mensual per al manteniment
SERVEIS

•
•
•
•

Facilitar l’accés a PCs del programa REUTILZA per facilitar els estudis
Incorporar-se al programa de mentoria entre iguals SALSA’M
Tenir accés al programa de Salut Visual que el CUV de la FOOT ja ve desplegant de manera
habitual per a col·lectius en situació o en risc d’exclusió.
Facilitar l’accés als recursos de suport lingüístic disponibles (UPC, universitats amb les que la
UPC té conveni i Online Linguistic Support per a refugiats) sota la coordinació del Servei de
Llengües i Terminologia UPC).
En base a aquests antecedents, i mentre no s’articulin acords o mecanismes en el sí del Consell
Interuniversitari de Catalunya, o a nivell del Ministeri d’Educació, el Consell de Govern aprova:
PRIMER: La documentació mínima exigida per accedir a una titulació de grau, màster
impartida a centres propis o adscrits a la UPC serà la següent:
- Sol·licitud de l’estudiant
- Passaport
- Accés a grau per estudis universitaris iniciats a l’estranger: Certificat acadèmic dels estudis
universitaris iniciats
- Accés a màster: Títol de grau
Atesa la situació dels països d’origen de les persones refugiades, aquesta documentació no
requerirà estar legalitzada a excepció si l’accés és a un màster habilitant, on l’estudiant haurà
de demostrar documentalment que compleix els requeriments per accedir-hi.
SEGON: Proposar la participació en aquest programa als estudiants refugiats admesos
prèviament a estudis de grau o màster impartits en centres propis de la UPC cada curs
acadèmic. Aquests estudiants hauran de demostrar la condició de refugiats sense recursos
econòmics, sigui amb l’acreditació oficial o mitjançant informes d’entitats socials de suport. La
participació en el programa donarà dret a tots els serveis descrits i l’accés a les beques
d’aprenentatge.

TERCER: D’entre els participants, es concediran un màxim de cinc ajuts de matrícula. El Centre
de Cooperació per al Desenvolupament gestionarà una convocatòria cada curs acadèmic per
resoldre l’assignació d’aquests ajuts, en cas que les sol·licituds siguin superiors als ajuts
disponibles. Els estudiants hauran de fer la sol·licitud corresponent. Aquestes sol·licituds seran
examinades per una comissió que estarà composada com a mínim per:
-

Vicerector/a de Relacions Internacionals, que actuarà de president
Vicerector/a d’Ordenació Acadèmica
Vicerector/a d’Estudiants
Representant del Centre de Cooperació per al Desenvolupament, que actuarà com a secretari
Un estudiant del Consell de l’Estudiantat
Cap del Servei de Gestió Acadèmica
L’ajut de matrícula, amb càrrec al pressupost de la Universitat, cobrirà el preus dels crèdits
matriculats per primera vegada, crèdits reconeguts, gestió d’expedient, suport a
l’aprenentatge, assegurança escolar, taxa d’estudi de convalidacions i expedició del títol durant
la durada teòrica dels estudis (240 ECTS en graus, 300 ECTS en grau d’arquitectura, i 60, 90 o
120 ECTS en els màsters).
En el cas dels crèdits matriculats per segona vegada, l’import de l’ajut serà equivalent al preu
del crèdits de primera vegada i l’estudiant haurà d’abonar la diferència. L’ajut no cobrirà el
preu dels crèdits matriculats per tercera o més vegades, ni l’emissió de certificats a títol
personal, que hauran de ser abonats per l’estudiant.
QUART: Assignar un tutor/a en el centre receptor.
CINQUÈ: Es facilitarà l’accés als estudiants seleccionats a les beques d’aprenentatge, tenint en
compte les seves circumstàncies especials. Es recomanarà que no superin les 10-15 hores per
garantir la seva progressió als estudis.
SISÉ: Per al curs 2017-2018, aquest programa està finançat amb fons provinents de
cooperació de la Fundació Politècnica de Catalunya.
SETÉ: Aquest acord s’aprovarà per cada curs acadèmic, en funció de la disponibilitat
pressupostaria.

