NORMATIVA PER A L’EXPEDICIÓ DEL CARNET de la UVic-UCC
3 de febrer de 2016

1. Què és el Carnet de la UVic-UCC
És el carnet que serveix per identificar als usuaris com a membres de la Comunitat
Universitària de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
A més de símbol de pertinença a la UVic-UCC, permet accedir a un bon nombre de serveis que
poden ajudar els membres de la comunitat universitària en els estudis i en el seu
desenvolupament personal.
El carnet de la UVic-UCC és vàlid mentre la persona formi part de la comunitat universitària.

2. Per a què serveix
2.1 En el Campus Vic, el carnet permet:





















Identificar-se com a membre de la comunitat universitària (membre de la UVic-UCC)
Accedir al servei de préstec de llibres, portàtils i altres equipaments de la Biblioteca
Accedir a les activitats esportives i culturals que organitza el Servei d’Atenció a la
Comunitat Universitària (SACU) en les quals no es requereixi disposar del carnet
d’esports
Beneficiar-se de prestacions financeres de BBVA (*)
Gaudir de descomptes i avantatges comercials, a través de la plataforma U-Vals, en
molts establiments i institucions d’arreu de Catalunya
Accedir als cursos Fem UVic, organitzats des del Servei d’Atenció a la Comunitat
Universitària
Gaudir de descomptes en els cursos de l’Escola d’Idiomes (EI)
Gaudir de descomptes en els cursos previstos de l’Aula de Formació Contínua i de la
Universitat d’Estiu
Accedir als programes de voluntariat
Gaudir de les activitats organitzades des del SACU
Poder ser membre dels col·lectius UVic (Aula de Teatre, Coral, Orquestra, Emboirats i
Consell d’Estudiants)
Gaudir dels diversos serveis adreçats a la comunitat universitària (Servei d’Orientació
Psicopedagògica, Unitat d’Igualtat, Servei d’Atenció a l’Estudiant amb Discapacitat)
Participar en les activitats que es programin en el Campus Vic
Tenir accés a la informació de la borsa d’habitatge i transport
Tenir accés al tauler d’ofertes i demandes
Tenir accés al Servei de Carreres Professionals (pràctiques i borsa de treball)
Tenir accés als Serveis de la Unitat d’Emprenedoria
Gaudir de les activitats programades en el marc del projecte Ateneu de Vic
Gaudir de les activitats programades en el marc del projecte UVic Life

(*) Aplicable només als estudiants del Campus Vic

2.2 En el Campus Manresa, el carnet permet:


Accedir a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM)












Gaudir de descomptes en tractaments a la Clínica Universitària (CU+). Serveis de
fisioteràpia, logopèdia, podologia, dietètica, atenció psicològica i assessorament
psicopedagògic
Gaudir de descomptes en el Servei d’Idiomes (*)
Accedir a la borsa de treball
Accedir a l’oficina d’atenció a l’emprenedor: formació, consultoria.
Accedir a les activitats de FUB Universitat Saludable.
Gaudir de descomptes en els cursos de la Universitat d’Estiu
Gaudir de descomptes en la formació de postgrau i en els cursos d’especialització
Gaudir de descomptes en els centres esportius de Manresa (segons conveni)
Gaudir de promocions específiques d’empreses comercials

(*) Aplicable només als estudiants de grau i postgrau i, en el cas dels estudiants del Servei d’Idiomes, només per als que
cursen un segon idioma.

3. Qui en pot disposar
3.1 Estudiants
3.1.1 En el Campus Vic, disposen del carnet










estudiants d’estudis oficials: graus, màsters i doctorats. S’inclouen els estudiants del
grau en Disseny de BAU
estudiants d’estudis propis: màsters, postgraus o diplomes d’especialització
estudiants del programa Campus Sènior (Aules Gent Gran)
estudiants de l’Escola d’Idiomes
estudiants de d’Extensió universitària per a la Gent Gran
estudiants de Kreas (Olot)
estudiants de Teknós (Edifici Farinera, Vic)
estudiants internacionals en pràctiques al Campus Vic
estudiants del programa Study Abroad

3.1.2 En el Campus Manresa, disposen del carnet





estudiants d’estudis oficials: graus, màsters i doctorats
estudiants d’estudis propis: màsters, postgraus o diplomes d’especialització
estudiants del programa FUB + GRAN
estudiants del Servei d’Idiomes

3.2 Personal d’Administració i Serveis (PAS)
3.2.1 En el Campus Vic, poden sol·licitar el carnet


El Personal d’Administració i Serveis amb contracte indefinit o amb contracte temporal
de durada superior als 6 mesos.

3.2.2 En el Campus Manresa, poden sol·licitar el carnet


El Personal d’Administració i Serveis amb contracte indefinit o amb contracte temporal
de durada superior als 6 mesos.

3.3 Personal Docent i Investigador (PDI)
3.3.1 En el Campus Vic, poden sol·licitar el carnet


El Personal Docent i Investigador amb contracte indefinit o amb contracte temporal de
durada superior als 6 mesos.

3.3.2 En el Campus Manresa, poden sol·licitar el carnet


El Personal Docent i Investigador amb contracte indefinit o amb contracte temporal de
durada superior als 6 mesos.

4. Tramitació
4.1 Tramitació del carnet de la UVic-UCC al Campus Vic
4.1.1

Estudiants

Per als estudiants de nou accés del Campus Vic, el carnet es tramitarà en el moment de
formalitzar la matrícula. Segons cursos i posteriors, es podrà sol·licitar en qualsevol moment al
Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària.
La vigència del carnet per als estudiants de graus serà de 5 (cinc) anys, la resta d’estudiants
tindran el carnet amb una vigència de 3 (tres) anys, excepte els estudiants de l’Escola d’Idiomes
que tindran el carnet amb una vigència d’1 (un) any.
4.1.2

PDI i PAS

La sol·licitud es farà directament a l’Àrea de Recursos Humans.
La vigència del carnet serà de 5 (cinc) anys per al personal amb contractes indefinits i de 2 (dos)
anys per al personal amb contracte temporal.

4.2 Tramitació del carnet de la UVic-UCC al Campus Manresa
4.2.1

Estudiants

Els estudiants de nou accés (grau, CFGS, postgrau i màster) tramitaran el carnet en el moment
de fer la matrícula. Poden demanar de rebre’l a casa o bé recollir-lo al Punt d’informació.
Els estudiants del programa FUB+GRAN i del Servei d’Idiomes hauran de sol·licitar el carnet al
Punt i recollir-lo en aquest mateix lloc.
La vigència dels carnets serà la següent:





5 anys per als estudiants de grau
3 anys per als estudiants de CFGS
2 anys per als estudiants de màster i postgrau
1 any per als estudiants del programa FUB+GRAN i del Servei d’Idiomes.

4.2.2

PDI i PAS

El PDI i PAS podrà sol·licitar el carnet al Punt, que en gestionarà l’expedició.
La seva vigència serà de 4 anys.

