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Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova el programa de captació 
d’estudiants de màster.

1. Creació de la Comissió de captació permanent a la URV.

Presidida per la Directora de l’EPD, Montse Duch, amb la secretaria tècnica a l’EPD i la participació 
de les unitats dedicades a la internacionalització de la URV: ORI (Susanna de Llobet), Gabinet Tècnic 
(Marina Casals), Escola de Postgrau i Doctorat (Marga Bonamusa), Patrícia Olivé (Escola de Pregrau), 
Gabinet de Comunicació (Josep M. Arias), Gerència (Sílvia Sancho), Carles Castellote (Secretaria 
General), Vicerectorat de Relacions Externes (Santiago J. Castellà).

Es reuniria tres cops l’any per coordinar, programar i fer seguiment a les diverses activitats de 
captació de la URV.

1. Pla de captació anual: la programació de la participació URV a les fires internacionals 
permetrà seguir més clarament el full de ruta marcat per les estratègies de captació, 
prioritzar les fires de les àrees estratègiques, seleccionar els materials de captació més 
adients per a cada fira, donar suport a les iniciatives i contactes individuals dels professors, 
crear paquets de captació per a cada país que es visiti, relacionar els materials amb els 
convenis vigents entre universitats.

2. Optimitzar els viatges a l’exterior del personal URV: en termes de captació, cada visita 
a una universitat estrangera és una activitat de promoció que cal optimitzar, bé amb la 
creació o activació de convenis, establiment de programes d’intercanvi, grups de treball, 
fitxes d’avaluació ex-post, etc. 

3. Establir un protocol de captació per a cada àrea estratègica: Adaptar, crear o modificar 
els materials de captació per a cada àrea o país, relacionar els contactes a les universitats, 
convenis a disposició, fitxa d’avaluació i seguiment.

4. Coordinació, seguiment i avaluació de les polítiques de captació, les estratègies endegades 
i l’assoliment d’objectius: la Comissió coordinaria les diverses activitats orientades a la 
captació internacional i portades a terme per professors individuals o unitats de la URV 
cap a l’assoliment dels objectius establerts en les estratègies de captació.

2. Elaboració del Pla estratègic d’internacionalització.

Es detecta la necessitat d’impulsar l’elaboració del Pla estratègic d’internacionalització de la URV que 
es proposarà al Claustre de novembre de 2007. 

Cal dibuixar el full de ruta de la internacionalització a la URV per poder aliniar la política de captació 
i acollida en concordància a unes directrius generals. 

3. Millora dels procediments administratius relatius a l’acceptació en programa de matrícula 
d’estudiants internacionals a la URV.

D’acord amb les conclusions del Consell de Direcció del 20 de maig, es presenta una proposta 
basada en els procediments administratius emprats en altres universitats catalanes per simplificar la 
complexitat de la documentació que els estudiants estrangers han de presentar per accedir a qualsevol 
estudi de postgrau de la URV. ANNEX 3.

1. Simplificar, en la mesura del possible, la documentació.

2. Traduccions: acceptar de documents originals en anglès, francès, portuguès i italià.

3. Legalitzacions: legalitzar títol i certificat. 
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4. Mapa de convenis.

S’ha de decidir la implantació de la solució tecnològica. Prèviament, cal fer un plantejament global, 
en clau institucional i no pas sectorial, que tingui en compte les relacions de la URV en l’àmbit local, 
regional i internacional. ANNEX 1.

Impossibilitat de dibuixar un mapa de convenis a la URV, raons:

1. Dispersió de convenis: actualment hi ha aproximadament 1.600 convenis, a finals d’any 
es calcula que arribarà a 2.000. D’aquests, només hi ha registre dels que estan dipositats 
al rectorat, els que estan a l’ORI no consten enlloc.

2. Bases de dades incompatibles: els convenis dipositats al rectorat estan en la bases de 
dades del GREC, els de l’ORI en un word. Són bases de dades incompatibles, no es parlen 
entre elles.

3. Base de dades GREC: És una base de dades que no es parla amb cap altre base de dades 
de la URV, és per tant una base de dades arcaica, a més la gestiona la UB i no sempre 
respon a les demandes de la URV, no podem introduir camps nous. Això ocasiona que la 
URV estigui en situació de dependència respecte a la UB.

5. Necessitats de les àrees estratègiques de captació.

Es detecten les següents necessitats comunes a les dues zones:

1. Ofertar estudis segons demanda: màsters oficials i estudis d’un any, adequats a les necessitats 
específiques d’aquests alumnes. Ampliar l’oferta URV per atendre la demanda d’estudis 
d’aquests grups poblacionals.

2. Materials de captació específics a les poblacions susceptibles de captació: oferta d’estudis, 
idiomes, informació de gestió acadèmica i guia d’acollida.

3. Convenis: informació a l’abast dels professors encarregats de la captació, llistats de contactes 
i universitats que ja tenen relacions amb la URV.

4. Borsa de beques: Específiques, amb l’objectiu d’atraure estudiants estrangers que més tard 
poden decidir perllongar els estudis a la URV. 

6. Pla de marketing internacional pel programa de màsters oficials.

Resultats de l’estudi d’anàlisi estratègica de llocs web i fires educatives portat a terme per Educaweb.

ANNEX 4

 L’objectiu de l’informe és recollir tota la informació necessària per dissenyar un Pla de marketing 
internacional pels programes dels màsters oficials de la URV i recomanar les fires educatives que tenen 
més interès pel públic objectiu i les webs més visitades. Les zones geogràfiques tractades són: 

• Amèrica Llatina (des de l’Argentina a Mèxic)

• Nord d’Àfrica i Pròxim Orient

Resultats preliminars: Les estratègies de captació han d’estar diferenciades segons l’àrea geogràfica, 
per exemple, a Amèrica Llatina s’ha d’invertir recursos en les webs educatives i banners URV, mentre que 
a l’àrea d’Àfrica del Nord tindrà més impacte la presència en fires i el material de captació en paper.
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