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Centre Internacional (I-Center)

El Centre Internacional de la URV té les funcions d’organitzar i gestionar la mobilitat d’es-
tudiants, PAS i PDI entrant i sortint; d’encarregar-se de l’acollida dels estudiants entrants; 
d’implementar l’estratègia d’internacionalització, aprovada al document del Pla Estratègic 
d’Internacionalització (PEI 2014-2019); de potenciar la internacionalització de la nostra 
comunitat universitària, i de donar suport a tots els processos d’internacionalització de la 
URV. 

La internacionalització com a procés no deixa d’evolucionar i les funcions de l’ICenter 
tampoc, afectades també pels canvis propis de qualsevol servei. Aquest curs 2016-17, 
en l’ICenter hi ha hagut canvis de personal, ja que el tècnic d’explotació de dades va ser 
transferit a un altre servei i les seves funcions van haver de ser assumides per un membre 
del Centre Internacional. Alhora hi ha hagut dues baixes per maternitat i una reducció de 
jornada per compatibilitat familiar i hem comptat amb reforços per ajudar en tots aquests 
canvis. Aquests moviments van forçosament acompanyats de nous aprenentatges i noves 
dinàmiques de treball que prenen el seu temps i que demanen un esforç suplementari de 
tot l’equip, a qui agraïm en aquesta memòria tota la seva inestimable col·laboració en un 
any tan mogut. 

Un any en el qual, a més, hem tingut més requeriments del programa Erasmus+ KA103 i 
més fons que han permès pagar la totalitat de la mobilitat als nostres estudiants sortints. 
Hem començat a implementar l’Erasmus+ Internacional (KA107) i hem tornat a sol·licitar 
més mobilitats dins d’aquest segon programa. Hem començat a participar en projectes 
europeus en l’àmbit de la internacionalització. Hem estat seu de dues reunions de xarxes 
internacionals i hem reorganitzat el funcionament de la Comissió d’Internacionalització, 
amb dos convidats de prestigi internacional que han contribuït a crear més consciència 
interna sobre la importància de la internacionalització a la URV. El curs de celebració dels 
25 anys de la URV també ha donat com a fruit la publicació La internacionalització, cosa 
de tots que recull el testimoni de bones pràctiques de la nostra institució en temes d’inter-
nacionalització. 

Aquest any, a més, s’ha creat el programa I-Global Visitors i Students, amb gran èxit, i s’han 
posat en funcionament els ajuts I-Networks. D’altra banda, com és habitual, s’han organit-
zat moltes visites institucionals, s’ha col·laborat estretament amb les xarxes institucionals 
internacionals de les quals som membres i s’ha participat activament en conferències i 
fòrums internacionals de rellevància. Tot això acompanyat d’una intensa estratègia comu-
nicativa al voltant de la internacionalització.

Al Centre Internacional aquest curs també hem tingut la col·laboració de dos becaris in-
ternacionals: un d’Itàlia i un dels Països Baixos, que aprenen alhora que ajuden en les 
funcions pròpies d’aquest servei. 

En definitiva, ha estat un curs acadèmic intens que ha donat molts fruits per anar avançant 
cap a la internacionalització global integrada en el dia a dia de la nostra Universitat. 
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Estratègia

 

Seguiment del Pla Estratègic d’Internacionalització

 

Les accions del Pla Estratègic d’Internacionalització de la URV 2014-19 amb termini l’any 
2016 van ser 7 i se n’han assolit 5, és a dir el 71% d’assoliment. Per a l’any 2017 hi ha 
previstes 17 accions i al primer trimestre se n’han assolit 4 (25%). Està previst que durant 
aquest any, s’arribi a les 10 accions assolides, corresponent al 60%. Cal tenir en compte 
que el mes de juliol del 2017 es reuneix la Comissió d’Internacionalització, una trobada en 
la qual es presentaran les conclusions dels quatre grups de treball, que s’han creat per tre-
ballar els eixos del PEI per separat, per tal de proposar noves accions i revisar les obsoletes; 
d’aquesta manera, la previsió actual per al 2017 es pot veure modificada substancialment.

La Comissió d’Internacionalització s’ha reunit dues vegades en plenari i ha modificat la 
dinàmica de treball substancialment amb la creació de grups de treball per eixos. Els grups 
de treball per eixos s’han reunit una vegada individualment amb el suport tècnic del Centre 
Internacional i es preveu que aquesta dinàmica continui en el futur. 

D’altra banda, els grups de treball dels Plans Internacionals de Centres (PIC) continuen la 
seva feina de manera autònoma. El mes de juliol del 2017 es reuniran junt amb la Comissió 
d’Internacionalització per presentar l’estat d’avançament dels seus plans, accions de futur 
i reptes amb què es troben. 

Presentació del projecte «Towards an International Campus»

El Sr. Hans Georg van Liempd, de la Universitat de Tilburg (Països Baixos), va realitzar una 
estada a la Universitat els dies 18 i 19 d’octubre del 2016, durant la qual va fer una con-
ferència al Campus Catalunya, amb una assistència de 45 PAS i PDI, per presentar el pro-
jecte «Towards an International Campus» que va desenvolupar a la Universitat de Tilburg. 
La primera sessió a la URV va ser molt participativa amb una valoració molt positiva, amb 
veus que demanen més actes similars que ajudin a prendre consciència i a mobilitzar-se 
cap a la internacionalització.

El 19 d’octubre també va participar en una sessió extraordinària de la Comissió d’Internaci-
onalització de la URV, que va fer una dinàmica de pluja d’idees sobre els quatre eixos del 
Pla Estratègic d’Internacionalització.
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Hans Georg Van Liempd amb el rector i la vicerectora d’Internacionalització 

International Staff Week - ISW

En el marc del programa Erasmus+ es va celebrar la tercera edició de la International Staff 
Week amb el tema «Best practices in comprehensive internationalization». Va acollir tèc-
nics internacionals provinents de diverses institucions de 9 països, del 8 al 12 de maig del 
2017 al Campus Catalunya. 

Imatge de la International Staff Week 
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Llibre Bones pràctiques i conferència J. Hudzik

En el marc de la International Staff Week, la URV va convidar el Dr. John Hudzik, de la 
Michigan State University, que va pronunciar la conferència: «Comprehensive internatio-
nalization for all: critical steps forward». L’acte va tenir lloc al paranimf de la URV, comme-
morant el 25è aniversari de la Universitat i el 30è aniversari del programa Erasmus. Durant 
l’acte es va presentar el llibre La internacionalització, cosa de tots de Publicacions URV, 
que constitueix la primera publicació que concentra una bona part d’experiències d’inter-
nacionalització a la Universitat. Presenta tretze experiències, que són tasques col·lectives 
realitzades pel professorat i pel personal d’administració i serveis de la URV.

Autors del Llibre La internacionalització, cosa de tots a l’acte de presentació del llibre 

Dr John Hudzik a la URV
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Beques I-Networks

La convocatòria de l’ajut propi de la URV, I-Networks, busca la participació de la comuni-
tat universitària a les activitats de xarxes de les quals la URV n’és membre. En aquest segon 
any d’existència, s’ha distribuït en tres terminis de resolució i una convocatòria extra. En 
total, s’han beneficiat d’aquest ajut 10 PDI/PAS i 15 estudiants, una xifra clarament superior 
als 2 PDI/PAS i 4 estudiants del curs anterior. 

URV I-GLOBAL

 

L’I-Center va obrir el programa I-Global el setembre del 2016 amb l’objectiu d’oferir un 
programa que s’adaptés a les noves necessitats de la mobilitat de l’educació superior i fos 
alhora sostenible i competitiu. El programa té dos subprogrames: I-GLOBAL Students, que 
permet regular les estades d’estudiants externs a la URV fora dels programes de mobilitat 
o de conveni i que aplica els preus establerts pel Consell Social de la URV a tal efecte, i 
l’I-GLOBAL Visitors, que facilita regular les estades universitàries a la URV que no siguin 
d’estudis a assignatures curriculars. 

Tots dos programes han tingut una bona acollida i s’han registrat 52 I-Global Visitors i 3 I-
Global Students semestrals. Tanmateix la URV ha rebut consultes d’altres universitats sobre 
com s’ha dissenyat i implantat aquest programa com una bona pràctica.

Al tancament del curs 2016-17 finalitzarà la fase de prova pilot i es preveu que l’any aca-
dèmic 2017-18 passem a una segona fase de consolidació i de llançament de la informació 
via web. 

Sessions «Coneix l’I-Center»

El Centre Internacional va oferir una sessió d’informació a nous coordinadors de mobilitat 
de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia per tal que coneguessin els processos 
internacionals que es porten des de l’I-Center i respondre a dubtes que poguessin tenir 
sobre els processos que han de seguir com a coordinadors, a més d’altres temes interna-
cionals. Aquesta sessió s’ha considerat una bona pràctica, així que s’ha obert a qualsevol 
membre de la universitat que ho sol·liciti i s’establiran dates de portes obertes en aquest 
sentit. 
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Relació d’institucions que han visitat la URV

Entre el maig del 2016 i fins al moment de redactar aquest informe, han visitat la URV ins-
titucions de 14 països. L’objectiu d’aquestes visites és enfortir els vincles amb altres centres 
d’educació superior i institucions educatives d’arreu del món, i establir línies de coopera-
ció que contribueixin a consolidar la internacionalització de la Universitat.

País Institució

Argentina
Universidad Nacional de Cuyo de Argentina

Universidad Nacional del Litoral 

Àustria University Applied Science Wiener Neustadt

Brasil Consolat General de Brasil a Barcelona

Estats Units 

d’Amèrica

ISEP-CEO

Lamar University

ISEP-Iberia universitats de Portugal i ISEP EUA 

MIV Eduespaña-ICEX (13 universitats)

França ESC-Clermont 

Grècia AEGEAN University

Hongria
Consolat General d’Hongria a Barcelona

Center for Policy Studies

Itàlia
Università degli studi de Ferrara

Università degli studi dei Salento

Japó Ritsumeikan University 

Marroc

Université Internationale de Rabat

Consolat General del Regne de Marroc a Tarragona

Université Mohammed V Rabat

Mèxic Universidad de Guadalajara

República Txeca Universitat de Masaryk

Regne Unit York St John University

Xina

Universidad de Turismo en Guilin

Yunnan Normal University

Changzhou University

Shenzhen Polytechnic

Relacions amb consolats i ambaixades

S’ha intensificat la relació amb ambaixades i amb consolats principalment del Marroc, 
Hongria, el Brasil, l’Índia, la Xina, la República Dominicana, l’Equador, Colòmbia, l’Argen-
tina, Xile, Perú, Mèxic, Paraguai i Rússia: 

•	 Reunions amb els representants institucionals de les ambaixades durant les 
missions de la URV a l’estranger 

•	 Visita a l’ambaixador de Nicaragua a Espanya

•	 Visites de representants consulars a la URV
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•	 Pla d’actuació per incorporar la URV a les llistes d’universitats elegibles a paï-
sos de Llatinoamèrica que ofereixen beques a l’exterior

•	 Participació de la URV a les jornades organitzades per les representacions di-
plomàtiques

•	 Seguiment de les reunions dels agregats d’Educació de les ambaixades amb 
universitats

•	 Enviaments d’informació de la universitat per facilitar la difusió de la URV mit-
jançant l’ambaixada / el consolat i/o els centres de recursos associats

Les visites a consolats i ambaixades són generalment fetes per la vicerectora d’Interna-
cionalització i els seguiments, enviaments de materials, sol·licitud de reunions, etc. els 
realitza l’ICenter.

Xarxes i associacions universitàries

Pel que fa a la participació en xarxes universitàries d’àmbit internacional, durant el darrer 
període, les activitats més remarcables s’han dut a terme en les xarxes següents:

SGroup European Universities’ Network (SGroup)

La URV va assistir a la reunió de tècnics d’enllaç i a l’Assemblea General de la Xarxa 
d’Universitats Europees SGroup, que va tenir lloc de l’1 al 3 de desembre del 2016 a la 
Universitat de Ciència i Tecnologia de Trondheim (Noruega). Un total de 63 representants 
de 33 institucions de dins i fora de la UE van visitar la Universitat Noruega de Ciència i 
Tecnologia (NTNU) de Trondheim per parlar sobre la internacionalització de l’educació 
superior, les estratègies en recursos humans per a investigadors i l’estratègia de la xarxa per 
als propers anys. Tres representants de la URV van participar-hi, entre ells Francesc Xavier 
Grau i Mar Reguero, que van contribuir al programa com a conferenciants, i una represen-
tant del Centre Internacional, que hi va assistir com a tècnica d’enllaç. 
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Reunió de tècnics i representants de la SGroup a Noruega 

La cap del Centre Internacional ha rebut el premi IMPACT (Integrating, Motivated, Partici-
pative and ACTive), atorgat pel Comitè Executiu del SGroup des del 2013, pels seus esfor-
ços de caràcter operatiu com a professional més integrada, activa, motivada i participativa.

ISEP

 

L’ISEP té seu a Washington DC (EUA) i és la xarxa Study Abroad més gran del món, amb 
més de 300 membres de 56 països.

El 20 de setembre del 2016 la URV va rebre la visita del president i CEO de l’ISEP, John 
Lucas, que va conèixer el Campus Sescelades i el Campus Catalunya, on es va trobar amb 
estudiants de l’ISEP que estaven fent el seu període d’intercanvi a la URV en aquell mo-
ment. A més, es va reunir amb la vicerectora d’Internacionalització i amb membres de l’I-
Center i coordinadors de mobilitat, que treballen per a l’acollida dels estudiants de l’ISEP.

Reunió amb representants URV i el president i CEO de l’ISEP



9

A més, els dies 27 i 28 d’octubre del 2016 la URV va acollir la III ISEP Iberia Meeting, que 
reuneix representants d’universitats d’Espanya i Portugal vinculades a la xarxa ISEP d’in-
tercanvi d’estudiants amb els Estats Units. La reunió, que tenia per objectiu debatre temes 
relacionats amb l’orientació i l’increment d’estudiants de mobilitat americans i les peculi-
aritats dels diferents sistemes educatius, va estar presidida per representants del programa 
ISEP i organitzada pel Centre Internacional de la URV i va acollir un total de 8 universitats 
espanyoles i portugueses. 

Participants de la III ISEP Iberia Meeting

Xarxa Internacional d’Universitats (INU)

 

L’agost del 2016 un professor i tres estudiants de la URV van participar en el seminari 
anual: Ciutadania Global i Pau a Hiroshima (Japó). Es va celebrar del 4 al 12 d’agost i és 
el 7è any que la URV hi participa. Tractava sobre «Drets de les poblacions indígenes en el 
context global» i hi van participar més de 80 estudiants de grau i postgrau i dotze membres 
del professorat de les diferents institucions membres de l’INU. De la URV, hi van assistir 
un profesor de la Facultat de Ciències Jurídiques, dos estudiants de grau i un estudiant de 
postgrau. 

La URV va acolir la 22a reunió del Consell General de l’INU els dies 18 i 19 de setembre 
del 2016, amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la nostra Universitat. Aquesta 
trobada, on es reuneixen els representants de cada institució membre, se celebra dos cops 
l’any. Un total de 21 representants d’11 universitats de les 13 que conformen la xarxa In-
ternational Network of Universities van ser-hi presents per parlar de projectes ja existents i 
de noves iniciatives. El primer dia de reunió es va celebrar al monestir de Poblet i va anar 
seguit d’un dinar amb el rector de la URV, Josep Anton Ferré.
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Foto del grup dels assistents a la 22a reunió del Consell General de l’INU a Poblet

A través del programa Staff Shadowing d’aquesta xarxa, que promou que les universitats 
acullin personal d’administració i serveis durant un període d’entre una i dues setmanes per 
tal d’enfortir els vincles existents i promoure l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, 
la URV ha rebut un PDI/PAS de la Universidad Nacional del Litoral d’Argentina (octubre 
2016) i dues membres del PAS de la Ritsumeikan University del Japó (maig 2017). A més, 
hem enviat dos membres del PAS de la URV a la Kingston University London (Regne Unit).

Una altra activitat relacionada amb aquesta xarxa és la International Student Conference 
for Global Citizenship, que organitza cada any la Universitas Katolik Parahyangan d’In-
donèsia. La URV va poder enviar, gràcies a les beques que ofereix aquesta universitat a 
estudiants INU i a la beca URV I-Networks vinculada a activitats de xarxes, 10 estudiants a 
Bali. Del 18 al 26 de gener van poder assistir, amb 87 estudiants més de 24 nacionalitats di-
ferents, a la conferència amb l’objectiu de crear consciència global sobre la importància de 
les interrelacions entre aigua, energia i alimentació i com fer ús d’aquests recursos limitats.

Estudiants participants a la conferència
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D’altra banda, la URV ha rebut l’INU Seed Money Fund 2016 pel projecte INU Nursing Le-
adership Collaborative, en el qual participa amb altres representants dels estudis d’inferme-
ria de les universitats membres de la xarxa INU. El projecte té com a objectiu desenvolupar 
el currículum per al programa educatiu internacional multiinstitucional de curta durada 
que se celebra a la Universitat d’Hiroshima. L’INU Seed Money Fund va donar suport a la 
programació del currículum que es va fer durant la reunió de les representants d’infermeria 
el gener del 2017.

Participació en conferències, fòrums, fires i reunions

La URV va assistir a la 28a conferència anual de l’EAIE celebrada del 13 al 16 de setembre 
del 2016 a Liverpool, Regne Unit. El lema de la conferència va ser: «Wealth of Nations». 
Aquest any hi van assistir un total de 5.200 visitants de 80 països. Com en els darrers anys, 
a l’estand «Study in Catalonia» hi estaven representades totes les universitats del sistema 
català. L’estand va acollir una recepció per als assistents a la conferència amb cava elaborat 
a la Facultat d’Enologia de la URV i va rebre la visita del secretari d’Universitats i Recerca 
de la Generalitat, Arcadi Navarro, que va participar a la sessió «Euroscepticism and inter-
nationalised learning: prospects for collaboration among Europe›s Universities».

Marina Casals, cap del Centre Internacional de la URV, que durant els darrers dos anys ha 
estat membre del board d’aquesta associació, ha passat a ser membre del General Council 
de l’EAIE pels propers 2 anys. A més, durant la conferència va impartir una sessió: «Senior 
International Officer perspectives: maintaining campus internationalisation despite budget 
cuts», en què va donar diversos exemples de bones pràctiques d’internacionalització a la 
URV tot i les retallades pressupostàries dels darrers anys.

També en col·laboració amb l’EAIE, la URV participa com a formadora del curs de «The 
fundamentals of Building a strategic Internationalisation plan» dins el marc de l’EAIE Aca-
demy, que es va celebrar a Tenerife el mes de novembre del 2016 i a Marsella el mes d’abril 
del 2017. 

D’altra banda la revista FORUM de l’EAIE (hivern 2016): «The new International officer», 
també va publicar un article titulat «360º Communications», sobre la importància de la 
comunicació en la gestió de les relacions internacionals fet per l’ICenter. La URV també ha 
contribuït amb un apunt al blog de l’EAIE sobre dades d’internacionalització (http://www.
eaie.org/blog/7-must-knows-internationalisation-data/). 
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El 14 de novembre del 2016 una representant de l’I-Center va assistir a a la reunió de la 
Comissió de Selecció de la Convocatòria als Ajuts a la Mobilitat Internacional de l’Estu-
diantat de les universitats catalanes en el marc del Programa de Millora i Innovació en la 
Formació de Mestres per al curs 2016-17 (MOBINT-MIF) convocada per l’AGAUR.

Durant els dies 19 i 20 de desembre del 2016 es van celebrar a Madrid les jornades anu-
als de difusió del programa Erasmus+ (2014-2020) de la Unió Europea organitzades pel 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). El lema central de 
l’edició del 2016 va ser el 30è Aniversari Erasmus (1987-2017): «30 años cambiando vidas, 
abriendo mentes». Aquestes jornades les organitza de manera anual el SEPIE i serveixen 
per fer el seguiment, l’anàlisi i l’avaluació dels programes Erasmus+. A més, s’expliquen 
per part de l’Agència Nacional les directrius que han rebut de la Comissió Europea per 
tal que totes les institucions espanyoles d’educació superior tinguin la informació tècnica 
necessària per poder gestionar el programa d’acord amb aquestes directius.

La URV està representada per Marina Casals al Management Board del Center for Higher 
Education Internationalisation de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milà (Itàlia), 
que es reuneix dos cops l’any. La primera reunió del Management Board es va fer el 2 de 
febrer del 2017 a Milà. 

La URV es va unir a la delegació catalana que va assistir a la 12a Conferència APAIE del 
20 al 23 de març del 2017, celebrada al Kaohsiung Exhibition Center de Taiwan. La vice-
rectora d’Internacionalització i la directora del Centre de Formació Permanent de la FURV, 
Charo Romano, es van reunir, entre d’altres, amb universitats de Tailàndia, Corea, l’Índia i 
el Japó, amb qui s’espera poder col·laborar en un futur proper.
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Representants de la URV a la 12a conferència APAIE

El 18 de maig del 2017 es va celebrar a la seu de la Casa Àsia de Barcelona la cinquena 
edició de la Reunión de Estudios Asiáticos, que sota el lema «Promoting Students and Pro-
fessors Mobility between Spain and China», va reunir al voltant de 100 professionals proce-
dents de trenta universitats de la Xina i una vintena d’universitats espanyoles. Entre elles, hi 
va haver la URV, amb representació de la FURV i del Centre Internacional, a més de la Fa-
cultat de Química. En el marc d’aquesta trobada acadèmica es va signar un memoràndum 
d’entesa entre la Casa Àsia i la China Education Association for International Exchange. A 
més, hi va haver una sèrie de xerrades sobre els desafiaments en la internacionalització 
de les universitats a la Xina i Espanya. Un cop acabada aquesta sessió es va organitzar un 
intercanvi de contactes entre universitats xineses i espanyoles del qual la URV en podrà 
treure futures col·laboracions.

El 6 i 7 d’abril el rector i la vicerectora d’Internacionalització van participar en la Confe-
rència Anual de l’EUA titulada «Autonomy and freedom: The future sustainability of uni-
versities». 

Del 24 al 26 d’abril, el director de l’Escola de Postgrau i Doctorat, el Dr. Francesc Díaz, i el 
cap de l’Àrea Investigació, Transferència i Innovació, Dr. Ignasi Salvadó, van participar a la 
quarta Arab Euro Conference on Higher Education (AECHE) sobre «Research for sustaina-
ble societies- the role of universities», que es va fer a la Universitat Mohammed V a Rabat. 

El 27 d’abril del 2017 una representat de l’I-Center va anar a una sessió informativa organit-
zada per la Fundación ONCE sobre «Movilidad internacional con discapacidad» en la qual 
es donaven indicacions sobre el programa de mobilitat Erasmus Mundus per a persones 
amb alguna discapacitat per esdevenir una universitat més inclusiva. 

El 15 de maig del 2017 una representat de l’I-Center va assistir a la trobada a la Universitat 
de Barcelona que va convocar el Consell Interuniversitari de Catalunya en què es va ex-
plicar la creació del projecte Ambaixadors/ores UNICAT amb l’objectiu de fer d’antenes 
que facin de «multiplicadors» dels coneixements de l’ambaixador/a EU Careers arreu del 
territori català. Aquesta xarxa d’ambaixadors/ores reforçarà la figura de l’ambaixador/a EU 
Careers i farà de punt de contacte a les seves universitats. L’objectiu és donar la màxima 
difusió a totes les oportunitats laborals i de pràctiques existents i donar suport a tots els 
esdeveniments que s’organitzin.

El 18 i 19 de maig, la cap de l’I-Center va assistir a les trobades de la sectorial de la CRUE-
Internacionalización y Desarrollo que es van celebrar a la Universitat de Lleida en les 
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quals l’exrector de la URV, el Dr. Francesc Xavier Grau, va fer la ponència inaugural: «Ha-
cia una universidad socialmente responsable: entre lo Global y lo Local». 

El 26 de maig del 2017 es va assistir a la reunió informativa a la seu AGAUR, en la qual 
estaven convidades totes les universitats catalanes, per explicar quin són els procediments 
per legalitzar estades tant d’estudiants com investigadors. 

Projectes Europeus d’Internacionalització

Per primera vegada es va decidir participar en projectes europeus per treballar i transmetre 
l’experiència de la URV en internacionalització. La URV es va presentar com a sòcia en 
quatre sol·licituds a projectes europeus Erasmus+ Acció2 (un dins de la convocatòria Stra-
tegic Partnership com a coordinadora i tres com a sòcia en projectes Capacity Building). 
Totes aquestes sol·licituds van ser atorgades i s’estan implementant. 

Projecte Strategic Partnership

El SUCTI (Systemic University Change for Internationalization) és un projecte europeu ator-
gat dins de la convocatòria Erasmus + KA203 Strategic Partnerships 2016-2019, que ha 
comptat amb el suport del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE). El projecte, de tres anys de durada, està finançat per la Comissió Europea i coordi-
nat pel Centre Internacional de la URV, amb socis a Portugal, Itàlia, Holanda, Alemanya, 
Polònia, la República Txeca i Espanya.

El Centre Internacional organitza, des de l’any 2011, cursos de formació sobre internaci-
onalització per al personal de la Universitat sota el nom: «La Internacionalització, cosa 
de tots». En vista dels bons resultats d’aquests cursos, la Universitat ha exportat aquesta 
iniciativa a altres institucions, tant d’Espanya com d’altres països, i l’ha fet extensiva a la 
Xarxa d’Universitats Europees SGroup –associada del projecte SUCTI–, de la qual la URV 
és membre.

Algunes de les accions previstes en el marc d’aquest projecte són la creació d’un curs de 
formació per a formadors, la realització de seminaris oberts a les regions de cada universi-
tat participant, l’elaboració d’un informe sobre la internacionalització del PAS o la creació 
d’una xarxa de formadors. 

El 16 i 17 de gener es va fer el kick-off d’aquest projecte a Tarragona en el qual van parti-
cipar tots els socis del projecte. 

Projectes Capacity Building

La URV és sòcia en tres projectes Capacity Building 2016-2019 gestionats per l’Agència 
Executiva d’Educació Audiovisual i Cultura a Brussel·les, que tenen com a objectiu prin-
cipal ajudar a desenvolupar la internacionalització de les universitats sòcies de països no 
europeus. En aquest cas concretament: el Kazakhstan, la Xina, Armènia, el Turkmenistan 



15

i el Kirguizistan. Aquests projectes donen l’oportunitat a la URV d’esdevenir referent en 
aquests països i de tenir una entrada de col·laboració interessant en aquests mercats. 

Projecte Objectiu Consorci

WELCOME - 
Towards inco-
ming internati-
onal university 
communities

Enhance the international 
dimension of Kazakh and 
Chinese higher education 
institutions by defining and 
implementing strategic and 
marketing methodologies to 
facilitate and increase inco-
ming foreign students, profes-
sors and researchers.

UPC (Spain)- COORDINADOR

KAZAKHSTAN

- Karaganda State Medical University

- Ryskulov New Economic University

- Eurasian National University 

- Kazakh University of Economics, Finance 
and International Trade

- Taraz State University named after Dulati     

XINA

- Tonji university

- Beihang university

EUROPA

Universitat Rovira i Virgili (Spain)

Instituto Superior Tecnico Lisboa (Portugal)

University of Perpignan (France)

Tallin University of Technology (Estonia)

Royal Institute of Technology (Sweden)
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ROAD – Regio-
nal Objectives of 
Administrative 
Development 

To develop a retraining 
system on strategic manage-
ment competencies for high 
level civil servants in Uz-
bekistan to ensure a strong, 
modern and efficient civil 
service.

IST (Portugal) –COORDINADOR

KIRGUIZISTAN

CBC Group – Capacity Building Consulting 
Group;

IKSU – Issyk-Kul State University;

AKSU – Arabaev Kyrgyz State University;

JASU - Jalal – Abad State University.

TURKMENISTAN 

Turkmen State Institute of Finance

International University of the Humanities 
and Development.

EUROPA

Universitat Politècnica de Catalunya (Spain)

School of Public Administration Lisbon (INA 
Portugal)

Catalan School of Public Administration 

Universitat Rovira i Virgili (Spain)

Universidad de Las Palmas (Spain)

Tallin University of Technology (Estonia)

BOOST -

Boosting strategi-
es and marketing 
for Internationa-
lisation of Higher 
Education in Ar-
menia

To foster and promote in-
ternational quality of the 
Armenian Higher Education 
through the development 
of national and institutional 
policy framework and tools 
for internationalisation con-
sistent with the recommenda-
tions set forth in the Yerevan 
Communique and EHEA Mo-
bility Strategy 2020

Armenian State Pedagogical University after 
Khachatur Abovyan (COORD.)

ARMÈNIA

American University of Armenia

Gyoomri pedagogical university

Komitas State Conservatory of Yerevan

Vanadzor State University

EUROPA

Universitat Politècnica de Catalunya (Spain)

Universitat Rovira i Virgili (Spain)

Instituto Superior Tecnico Lisboa (Portugal)

Tallin University of Technology (Estonia)

Royal Institute of Technology (Sweden)

Politecnico di Torino (Italy)
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Mobilitat

Per primera vegada es va dur a terme la gestió de la mobilitat completament a través de la 
plataforma de MoveOn. Tots els estudiants que vulguin continuar la mobilitat el proper any 
han hagut de presentar les seves sol·licituds a través de la plataforma i tots els coordinadors 
de mobilitat de la URV han fet un excel·lent treball d’adaptació al nou sistema i el proces-
sament de les sol·licituds.

Tots els estudiants sortints seran capacitats en comunicació intercultural abans que surtin a 
l’exterior. La capacitació és proporcionada pel Servei de Llengües i els ajudarà a estar més 
ben preparats per a la seva estada d’un semestre o un any a l›estranger. 

Al principi del curs 2016-17 l’assignació de finançament que la URV va rebre per al pro-
grama Erasmus+ estudis, per part del SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización 
de la Educación), va ser baixa en comparació amb cursos anteriors. Per poder fer front a 
les estades de mobilitat assignades i que cap estudiant es quedés sense finançament, des 
del vicerectorat d’Internacionalització es va decidir finançar una durada màxima de 4 me-
sos, un mes menys respecte al curs 2015-16, quan es va finançar una durada màxima de 
5 mesos.

L’I-Center va seguir treballant per poder obtenir més fons i el resultat ha estat molt satisfac-
tori. Finalment el finançament que la URV ha rebut per a la modalitat de mobilitat d’estudis 
dins l’àmbit de països membres de la Unió Europea permet finançar fins a un màxim de 
8 mesos d’estada. Això representa una ampliació del doble respecte al finançament rebut 
inicialment i fa que la majoria d’estudiants hagin obtingut beca per a tots els mesos de la 
seva estada.

En l’àmbit de convenis, abans de publicar la convocatòria de mobilitat internacional 2016-
17, s’ha acabat de recollir el 100% de l’oferta de mobilitat que la URV té prevista en els 
convenis de mobilitat signats, ja siguin Erasmus o convenis bilaterals, per simplificar-ne la 
gestió als coordinadors de mobilitat dels centres.

El nombre de convenis internacionals vigents durant el curs 2016-17 són:

 – Convenis de mobilitat del programa Erasmus: 603

 – Convenis de mobilitat internacional fora del programa Erasmus: 183

 – Convenis de mobilitat d’àmbit estatal SICUE: 73

ERASMUS+ KA107 – Mobilitat internacional

Aquest curs 2016-17 s’ha convocat la tercera edició de la modalitat Erasmus+ Internacional 
(KA107) que dona la possibilitat a les universitats de la Unió Europea de sol·licitar finança-
ment del programa Erasmus+ per poder realitzar mobilitats fora de la comunitat europea. 
L’estratègia seguida per la URV en aquesta convocatòria ha estat demanar finançament per 
a mobilitats amb institucions amb les quals ja portem un temps treballant i amb les quals 
existeixen convenis marc de col·laboració i/o convenis específics de mobilitat. D’aquesta 
manera la URV vol consolidar les seves aliances dotant-les amb un finançament per a la 
mobilitat d’estudiants i de personal, amb l’objectiu d’incrementar les mobilitats i la qualitat 
de la cooperació acadèmica. Aquesta convocatòria ajudarà a incentivar la mobilitat ja que 
realitzar intercanvis d’estudiants i de personal és complicat sense ajuts econòmics per als 
participants, encara que existeixi molt d’interès en efectuar-la. 
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El programa KA107 és un programa molt competitiu i de gestió difícil. Per això es va orga-
nitzar a la UPC una jornada de treball entre les universitats catalanes el mes de novembre 
del 2016 per tal de posar en comú estratègies i aprendre els uns dels altres. 

A la convocatòria del 2017 s’han sol·licitat mobilitats amb Egipte, el Marroc i Sud-àfrica, i 
es complementen els països sol·licitats a la convocatòria anterior amb universitats de Nova 
Zelanda, Austràlia, el Japó, el Vietnam, el Kazakhstan, Moldàvia i el Marroc. 

En data de 23 de juny s’han obtingut els resultats de la sol·licitud i la URV ha obtingut mo-
bilitats amb els tres països sol·licitats (un total de 35 mobilitats a raó de 128.510,00 € per 
al període 2017-2019). 

ERASMUS+ KA103 – Mobilitat Erasmus i altres programes de mobilitat 

Per al curs acadèmic 2016-17, les dades dels estudiants que han participat en programes 
de mobilitat internacional han estat les següents:

Programes IN OUT

Erasmus+ Estudis 290 313

Erasmus+ Pràctiques 23 85

MOU Estudis 52 11

MOU Pràctiques 1 29

ISEP 8 5

ENM - European Nursing Module 12

I-Global 55 0

I-Networks 16

Quant a la mobilitat Erasmus+ del PDI i PAS de la URV, les xifres del curs 2016/17 són les 
que es mostren a continuació:

Programes IN OUT
Erasmus+ STT 12 10

Erasmus+ STA 11 16

Erasmus International - STA - 1

Pel que fa a les mobilitats en programes d’àmbit estatal, les xifres segons el programa en 
relació amb el curs 2016/17 són les següents:

Programes IN OUT
SICUE 22 79

DRAC ESTIU - 6

DRAC HIVERN - 14

DRAC PDI - 2

DRAC PAS - 4

DRAC FORMACIÓ AVANÇADA - 22

Les mobilitats del programa DRAC es compten de maig del 2016 a maig del 2017.
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Promoció i seguiment dels programes de mobilitat sortint 

Abans de la publicació de la convocatòria de mobilitat internacional, el passat octubre del 
2016 es va realitzar una xerrada adreçada a tots els estudiants URV que volguessin parti-
cipar en un programa de mobilitat d’àmbit nacional o internacional gestionat a l’I-Center 
durant el curs acadèmic 2016-17, com per exemple: Erasmus+, MOU, ISEP, DRAC, SICUE 
o Erasmus+ International Estudis. Va ser una única sessió adreçada a tots els estudiants de 
diferents campus de la URV, el mateix dia i hora, a través de videoconferència en repro-
ducció en temps real. Hi van assistir al voltant d’uns 700 estudiants URV que van tenir 
l’oportunitat de compartir les seves preguntes amb la resta d’assistents.

Pel que fa al seguiment dels tràmits relacionats amb els estudiants de mobilitat internacio-
nal sortint, com a novetat d’aquest curs acadèmic, les sessions informatives que es realit-
zaven per campus es van concentrar en una única sessió presencial al Campus Catalunya, 
retransmesa en directe a tots els campus i amb la possibilitat de fer seguiment des de 
qualsevol ordinador amb connexió. Aquesta sessió es va realitzar el 30 de març del 2017 
i s’adreçà als estudiants de mobilitat seleccionats per realitzar una estada internacional. 

D’altra banda, i també com a novetat, en aquesta edició els estudiants de mobilitat sortint 
han de realitzar el curs MOU-TE, un curs virtual sobre competències interculturals que 
organitza el Servei Lingüístic. Aquest curs té com a objectiu dotar-los de coneixements i 
habilitats que els ajudin a encarar i viure millor la seva experiència de mobilitat. 

International Student Identity Card

L’ICenter gestiona la tramitació del carnet International Student Identity Card, ISIC, per als 
estudiants d’educació superior o secundària, i l’International Teacher Identity Card, ITIC, 
per al professorat i personal d’administració i serveis universitaris i qualsevol altre membre 
de la comunitat educativa. Acreditant la condició de ser d’aquests col·lectius, es pot gau-
dir de més de 40.000 ofertes en més de 125 països. El curs 2016-17 s’han gestionat 121 
carnets. 

International Student Identity Card
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Acollida i integració

Aquest curs s’ha consolidat el programa Mentor d’acollida internacional, una de les ini-
ciatives impulsades per la Universitat que executen les directrius establertes en el PEI per 
reforçar la interacció amb la comunitat universitària internacional i contribuir a la projec-
ció internacional de la institució. Es tracta d’un programa que afavoreix l’acollida i la in-
tegració cultural, acadèmica i lingüística dels estudiants de mobilitat internacional durant 
la seva estada a la URV i, al mateix temps, afavoreix la internacionalització de l’estudiant 
resident, perquè en fomenta la interacció en contextos d’acollida, interacció multicultural 
i integració. El curs 2016-17 és la cinquena edició del programa, un programa que no ha 
parat de créixer des dels seus orígens. Aquest any hi han participat 54 estudiants mentors 
de tots els centres de la URV, que han «mentoritzat» 116 estudiants estrangers el primer 
semestre i 91 el segon.

Mentors de la URV amb la vicerectora d’Internacionalització

Durant el mes de setembre del 2016 es van celebrar un total de 4 sessions informatives 
dirigides als estudiants de mobilitat internacional, cadascuna d’uns 50 participants. Se’n 
van organitzar 2 al Campus Catalunya i 2 al Campus Sescelades. També es van celebrar 4 
reunions de benvinguda durant el febrer per acollir els estudiants de mobilitat que arriba-
ven el 2n semestre d’aquest curs. Durant aquestes sessions es dona la informació general 
necessària per a un estudiant nouvingut: informació sobre els serveis que proporciona la 
URV (allotjament, associacions d’estudiants), suport i explicació de com funcionen els 
processos administratius a la URV (matrícula, Moodle), i tota la informació general sobre 
l’acollida internacional.

Finalment, s’organitza, conjuntament amb el Servei Lingüístic, una acollida institucional 
de l’estudiantat internacional adreçada a tots els estudiants –internacionals ja siguin de 
grau, màster o doctorat– per tal d’afavorir-ne la integració a la comunitat universitària i 
donar-los una benvinguda institucional. La Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana, vicerectora 
d›Internacionalització; John Bates, coordinador del Servei Lingüístic, i Marina Casals, cap 
del Centre Internacional, fan els parlaments de benvinguda. Després els estudiants parti-
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cipen en tallers sobre cultura catalana, danses tradicionals de Tarragona i tast de vins que 
elabora la Facultat d›Enologia. La celebració es tanca amb un refrigeri.

Foto de grup de la sessió d’acollida institucional als estudiants internacionals

Compromís amb el medi ambient

Com a novetat per enguany s’ha fet un Pla d’Actuacions Conjuntes de l’I-Center i del Pla 
de Medi Ambient de la URV any 2016-17. Aquesta iniciativa la van iniciar les dues unitats 
en col·laboració a finals de l’any 2016. El seu objectiu principal és apropar les accions me-
diambientals de la URV a la comunitat internacional i també donar visibilitat internacional 
al compromís de la URV amb el medi ambient des de la seva creació.

Destaquen les accions conjuntes següents:

•	 Publicació de la guia sobre moixons de la URV en una versió bilingüe en llen-
gua anglesa i castellana feta per la col·lecció «Pas de Pardal». Aquest llibret 
vol donar a conèixer la fauna del nostre entorn a la comunitat internacional i 
donar-li eines per identificar i gaudir dels moixons gràcies a les descripcions 
i il·lustracions que hi apareixen juntament amb els codis QR que permeten 
reproduir el cant dels ocells. 
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Portada de la publicació

•	 Apropar la informació del Pla de Medi Ambient als estudiants internacionals 
de mobilitat incloent a la Guia d’orientació de l’I-Center l’enllaç al lloc web 
de Medi Ambient URV que ha estat traduït per tal de poder informar els estudi-
ants estrangers de les activitats que du a terme: bici campus, compartir cotxe, 
conveni amb l’ATM i conveni amb RENFE.

•	 Organització d’un taller de plantes mediterrànies aplicades a la cuina i a la 
medicina a càrrec de l’Hort de la Sínia, una visita als Horts Socials de la URV 
i un cafè solidari que es va fer al Campus Catalunya el dia 17 de novembre. 
En el taller de plantes mediterrànies els estudiants van conèixer les propietats 
i l’ús de diverses plantes autòctones, en especial de la planta mediterrània per 
excel·lència: la farigola. Després de gaudir d’un cafè solidari en finalitzar el 
taller, els estudiants es van poder endur una mostra de plantes.

Els estudiants participants al taller de plantes mediterrànies
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Comunicació

S’ha treballat la comunicació a través de diverses eines:

 – URV International Newsletter de periodicitat bimensual. Se n’han publicat 6 durant 
el curs 2016-17. S’ha passat a gestionar l’enviament a través de llistes de subscrip-
tors. Actualment, en data de juny del 2017, la URV International Newsletter té 293 
subscriptors.

 – Xarxes socials:

 – S’han mantingut els perfils a Facebook i Twitter amb l’objectiu de fer difusió de to-
tes les activitats que no són susceptibles de ser publicades com a notícia al butlletí 
internacional o al lloc web, així com ampliar el ressò d’accions que realitzen els 
membres de la comunitat universitària i que tenen un vessant internacional. A més 
a més, permet mantenir un contacte més informal amb institucions internacionals, 
xarxes, associacions, estudiants, etc. 

•	 Útil en casos d’emergència -> contacte immediat

•	 Contacte entre estudiants -> fa comunitat i dinamitza

•	 Contacte dins la URV -> gestors de xarxes socials comparteixen informació

•	 Facebook: International Center URV (805 seguidors)

•	 Grups creats a FB:

•	 Estudiants de mobilitat URV 2016-17 (418 membres)

•	 Estudiants de mobilitat URV 2017-18 (269 membres): en creixement

•	 Official URV Exchange students 2016-17 (250 membres)

•	 Official URV Exchange students 2017-18 (150 membres)

•	 Infermeria – Mobilitat URV 2016-17 (15 membres)

•	 Twitter @icenterURV (212 seguidors)

 – Altres eines comunicatives: productes International Center. Amb l’objectiu de difon-
dre la idea d’internacionalització de la URV s’ha creat una gamma de productes per 
augmentar la presència de la imatge URV entre la comunitat internacional:

•	 Samarretes amb l’eslogan URVery International

•	 Frisbee i bossa de cotó: que es reparteix entre els estudiants internacionals

•	 Samarreta per als mentors
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I’Moving 

I’Moving és un concurs de vídeos d’1 minut de durada dels estudiants sortints que van fer 
una estada de mobilitat el curs 2015-16 que volguessin explicar la seva experiència de 
mobilitat.

•	 Guanyador: 500

•	 2n seleccionat: 250

•	 3r seleccionat: 100

La gestió de participació es va realitzar a través de la plataforma d’esdeveniments URV i 
se’n va fer difusió per les xarxes socials.

La presentació dels vídeos guanyadors i recollida de diplomes es va realitzar en la sessió 
informativa de mobilitat 2016-17, l’octubre del 2016, i es va demanar que s’inclogués una 
felicitació a la URV amb motiu del 25è aniversari.

El curs 2016-17 també es convocarà I’Moving video contest i aquest cop s’obrirà a la par-
ticipació tant d’estudiants URV com d’estudiants internacionals.
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