
Incrementar la visibilitat internacional de 
la URV
Potenciar la internacionalització de la 
nostra comunitat universitària
Donar suport a tots els processos 
d'internacionalització de la URV
Assessorar estudiants, PDI i PAS de la URV 
que realitzen estades internacionals
Fer de finestreta única per a l'estudiant i 
personal visitant internacional durant la 
seva estada a la URV
estada a la URV

Avinguda dels Països Catalans, 17-19 baixos
43007 Tarragona

Horari d'atenció al públic
Dilluns - dijous: de 9 a 13h i de 16 a 18h
Divendres: de 9 a 13h

Com arribar-hi?
Transport públic: línies 41 i 54, parada Joan Molas

IC

Qui ho fem possible?

Acollida

Estratègia

Mobilitat

Què fem?
Els objectius de l'Internacional Center són:

www.urv.cat/international/index.html
mobility@urv.cat

On som?

Què fem?
On som?

I s'organitza internament en tres àmbits amb 
diverses funcions:



Marisol Puga
mobility@urv.cat
hosting@urv.cat
+34 977256569

                  

                   

                    

Julia Verderas
julia.verderas@urv.cat
+34 977 297 065

- Tramitar els pagaments de les beques de mobilitat i gestió del 
pressupost de l'ICenter

- Acollida i integració d'estudiants internacionals
- Registre d'alta al sistema UXXI
- Tramitació del NIE

Qui ho fem possible?

Roc Arola                                
international.strategy@urv.cat 
+34 977 558 725

-  Aconseguir una major visibilitat de la URV al món
-  Promoció i protocol internacional
- Informació i suport a la comunitat universitària en tendències 
globals d'internacionalització

Núria Golobardes
mobility@urv.cat
mobility.internship@urv.cat
international.newsletter@urv.cat
+34 977 256 595

- Suport a la mobilitat sortint (OUT)
- Pràctiques internacionals
- Gestió de web i xarxes socials
- International Newsletter

Yolanda Soria
mobility@urv.cat
hosting@urv.cat
+34 977 257 873

- Gestió de la mobilitat del programa SICUE i DRAC
- Gestió de la mobilitat internacional del PDI (Ajuts a la promoció 
de la internacionalització de la URV)
- Responsable Botiga URV I-Center
- Carnets ISIC i ITIC

Georgina Grau
mobility@urv.cat
mobility.in@urv.cat
+34 977 558 129

- Informar i garantir la correcta tramitació i gestió de tota la 

documentació administrativa i d'admisió de l'estudiant i el 

personal visitant internacional

- Programar, fer difondre i gestionar la mobilitat internacional de 

PAS i PDI mitjançant els ajuts Erasmus STA i STT

- Programació, difusió i gestió de la mobilitat internacional de 
l'estudiantat URV
- Difusió i gestió dels ajuts associats als programes: Erasmus, 
MOU, ISEP, INU i Freemover

Marta Musté                        
mobility@urv.cat
mobility.out@urv.cat 
+34 977 559 754

Rebeca Tomás
international.strategy@urv.cat
+34 977256172

- Elaborar el Pla Estratègic d'Internacionalització i coordinar-ne 
la implantació

Susana de Llobet 
international.strategy@urv.cat
+34 977 256 172

- Prospecció de mercats
- Implantació d’estratègies internacionals
- Disseny i desenvolupament de nous programes de mobilitat 
internacional
- Protocol internacional

Joanga Blanch                    
joangabriel.blanch@urv.cat
+34 977256170

Marina Casals
marina.casals@urv.cat
+34 977558461

GESTIÓ ECONÒMICA

GESTIÓ DE LA MOBILITAT SORTINT (OUT)

GESTIÓ DE LA MOBILITAT ENTRANT (IN)

CAP DEL CENTRE INTERNACIONAL

GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓACOLLIDA INTERNACIONAL

Alexandra Godeanu
mou@urv.cat
+34 977558241

- Gestió dels convenis relatius als programes de mobilitat 
internacionals

GESTIÓ DE CONVENIS INTERNACIONALS 

ESTRATÈGIA INTERNACIONAL

- Gestió informàtica de les bases de dades
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