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RESUM EXECUTIU 
 
El Pla Estratègic d’Internacionalització (PEI) de la Universitat Rovira i Virgili es va aprovar per 
Claustre el 28 de maig de 2009. La Comissió d’Internacionalització es va constituir 
oficialment per Consell de Govern de juliol de 2009 i es va reunir per primer cop el 6 
d’octubre de 2009. Aquesta comissió, dóna recomanacions sobre els temes internacionals que 
concerneixen la URV. S’ha reunit tres cops; ha aprovat el pla d’actuació 2009 i el pla 
d’actuació 2010.  
 
Un any i mig després de l’aprovació d’aquest pla i després de l’obtenció del reconeixement 
com a Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) en l’àmbit Europeu  estem 
en un moment òptim per a fer una valoració més profunda del PEI que ens permeti una 
revisió i conseqüent adaptació a la nova situació de la nostra universitat. 
 
Aquest pla consta d’accions de caire qualitatiu i quantitatiu. En aquest informe de seguiment, 
s’ha fet una valoració el més quantitativa possible per tal d’obtenir un resultat gràfic de 
l’estat actual de la implementació d’aquest pla.  
 
En aquest informe de seguiment del pla de les 36 accions, i 79 indicadors, seguint la 
metodologia de percentatges aplicada, es troben els següents resultats:  

- les accions que van d’un 0 a un 35%: 18 indicadors 
- les accions que van d’un 36 a un 69%: 19 indicadors 
- les accions que van d’un 70% a un 100%: 29 indicadors 
- les accions per el futur a desenvolupar fins a 2014: 13 indicadors 

  
L’acompliment al 100% de certes accions que ja han assolit el seu objectiu planificat pel 2013 
ens indica que s’hauran de revisar alguns d’aquests objectius i marcar-nos-en de nous. Per 
una altra banda, hi ha accions que no s’han activat. Així la Comissió d’Internacionalització 
s’haurà de replantejar i definir objectius fins al 2013.  
 
Donat el valor orientatiu de les dades quantitatives cal fer-ne també una valoració 
qualitativa. Actualment podem afirmar que s’ha dut a terme correctament: 

- la introducció del concepte d’internacionalització a la nostra universitat,  
- l’elevat grau d’internacionalització a doctorat,  
- el incrementat de la visibilitat internacional de la nostra recerca, i  
- l’augment de la mobilitat de l’estudiantat, de la cooperació, de la transferència al món 

de l’empresa i de la coordinació amb les institucions.  
Per tant, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, anem per bon camí per aconseguir la 
internacionalització de la URV.  
 
No obstant, ens cal treballar més en alguns punts, els que tenim plantejats per als propers 
anys, i analitzar les dificultats per assolir d’alguns punts. Donat que aquest és un document 
obert a tota la comunitat universitària, crec oportú ressaltar aquells que considero més 
rellevants i que, de fet, sense la implicació de tots, difícilment podrem aconseguir:  

- consolidar el Centre Internacional, donat que hi ha molts processos que depenen 
d’aquest punt;  

- aconseguir  més titulacions conjuntes amb altres països;  
- millorar la mobilitat del PDI i principalment del PAS; i  
- crear una xarxa d’alumni internacional i un Career Center.  

 
S’ha fet força feina, però cal revisar els horitzons, per seguir treballant en la direcció correcta, 
tenint en compte el CEICS per tal de poder alinear ambdós projectes cap a un mateix 
objectiu: la internacionalització de la URV. 
 
 

Anna Ardévol 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
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METODOLOGIA D’IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT 
 
El PEI és un document viu, que s’ha de revisar regularment i s’ha d’adaptar al context 
nacional i internacional. Per això el calendari proposat al PEI també s’adapta i això es fa en 
els plans d’actuació anuals que s’aproven per la Comissió d’Internacionalització. Aquesta 
Comissió ha estat nomenada pel Consell de Govern, i es reuneix tres cops l’any per tal de 
veure el seguiment de la implementació del PEI, fer recomanacions i servir d’enllaç amb els 
centres i unitats.  

Alguns dels temes que s’han tractat en aquestes reunions són:  

- Aprovació dels plans anuals 2009, 2010 

- Proposta de fires internacionals 

- Proposta de pla de màrqueting internacional per a màsters 

- Proposta d’una marca internacional per a la URV 

- Proposta d’àmbits interdisciplinars per a la internacionalització 

Des de la Unitat d’Internacionalització, la secretaria executiva de la Comissió 
d’Internacionalització, es posa en contacte amb els responsables i les unitats implicades de 
cada una de les accions descrites al PEI per tal de recordar-los l’acció o sub-acció de la que 
són responsables i rebre’n feedback.  

El desplegament del PEI, com també informació de les activitats internacionals de la URV, es 
comunica a tota la URV mitjançant el butlletí informatiu bimensual “URV International”. 

El PEI consta de 4 objectius i cada un de vàries accions: 
Objectiu 1 (Internacionalització de la institució): 10 accions i 10 indicadors. 
Objectiu 2 (Internacionalització de la recerca): 10 accions i 19 indicadors. 
Objectiu 3 (Internacionalització de la docència): 9 accions i 33 indicadors. 
Objectiu 4 (Internacionalització de la tercera missió): 7 accions i 17 indicadors. 
Total accions PEI: 36. Total indicadors: 79 
 
Hem considerat oportú avaluar de la forma més gràfica i quantitativa possible la 
implementació de les accions del PEI, per això hem dotat d’un percentatge d’acompliment a 
cada una d’aquestes accions o als seus indicadors.  

Dotar d’un percentatge per a cada indicador és senzill quan els indicadors són quantitatius, i 
és més complex quan els indicadors són qualitatius, no obstant hem intentat ser el màxim 
d’objectius i sistemàtics possibles. Hem aportat percentatges per a tots els indicadors, 
excepte per aquelles accions que inicialment s’havien previst per més endavant (accions a 
futur), a excepció d’algunes d’aquestes accions que, tenint-ne informació, podem donar ja un 
percentatge del que s’ha acomplert fins ara, tot i que no estigui previst fer-les fins més 
endavant.  

Els percentatges els codifiquem per colors de la següent manera: 

-   : les accions que van d’un 0 a un 35% 

-  : les accions que van d’un 36 a un 69% 

-  : les accions que van d’un 70% a un 100% 

Al final de cada quadre, a cada pàgina, es dóna informació sobre què s’ha fet per a cada 
acció/indicador.  

  

 



 
 
 

Informe de Seguiment del PEI – URV: Obrint portes al món i al territori 4 

 

 
 

 SEGUIMENT DE LES ACCIONS PER OBJECTIU 
OBJECTIU 1 Internacionalitzar la Universitat i promoure la cultura 

d’internacionalització a la institució 
 

Acció 1.1 Resultats i indicadors  Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Informar la comunitat 
universitària de la URV 
sobre el Pla Estratègic 
d’Internacionalització 
(PEI) 

La comunitat universitària 
se sent partícip del PEI 

Octubre 2009 -Rector 
-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 

 
 

100 % 

Acció 1.2 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Informar els grups 
d’interès externs sobre 
el PEI de la URV 

Els grups d’interès externs 
clau entenen el PEI i hi 
donen suport  

Desembre 2009 -Rector 
-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 

 
100 % 

Acció 1.3 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Establir el valor d’una 
marca per a la URV 

La comunitat universitària 
entén el valor d’una 
marca per a la URV 

Setembre 2009 -Rector 
-(Gabinet de 
Comunicació) 

 
100 % 

Acció 1.4 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Desenvolupar una 
marca internacional 
per a la URV 

El Consell de Govern 
aprova la marca 
internacional 

Juliol 2010 -Rector 
-(Gabinet de 
Comunicació) 

 
50 % 

Acció 1.5 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Donar a conèixer la 
marca internament i 
externament 

La marca internacional 
esdevé una part integral 
de l’estratègia de 
comunicació i màrqueting 
de la URV  

Juny 2010 -(Gabinet de 
Comunicació)  

 
30% 

 
Acció 1.1. Un e-mail “toturv” i una cobertura del PEI a través del butlletí informatiu “URV International” 
complementen les jornades informatives per campus que es van desenvolupar durant el 2009. 
 
Acció 1.2.  
El rector presenta el PEI al Consell de Projecció Internacional del Camp de Tarragona, on es troben 
representats els principals grups d’interès externs (empreses de la regió, cambres de comerç, 
ajuntaments, port...) 
 
Acció 1.3.  
Es fa una presentació sobre el valor d’una marca internacional per a la URV. Presentació feta pel 
consultor Prof. David Stockley i seguida per un debat obert.  
 
Acció 1.4.  
Acció delegada a un consultor extern, que proposa la marca “Your Mediterranean University” que ja es 
fa servir al material internacional de la URV des de 2005. Proposta d’adoptar aquesta marca 
permanentment a l’àmbit internacional. La Comissió d’Internacionalització no està d’acord al 100% i 
demana la possibilitat d’un altre estudi de marca, potser dins un procés participatiu que involucri a tota 
la comunitat URV. També es decideix esperar als resultats de la convocatòria de Campus d’Excel·lència 
Internacional per tal de poder fer un estudi complert de marca, relacionat o no amb el CEICS, però 
tenint-lo en consideració. Per això es marca com a aconseguida al 50%. Possible acció a replantejar o 
redefinir. 
 
Acció 1.5.  
Tot i que aquesta depèn de l’acció 1.4. el CEICS ha contribuït a donar a conèixer la marca URV.  
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Acció 1.6 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Creació d’una estratègia 
de màrqueting 
internacional  
El Consell de Govern 
aprova l’estratègia de 
màrqueting internacional 

Desenvolupar una 
estratègia de 
màrqueting 
internacional basada en 
la marca 

Coneixement més profund 
en estratègies de 
màrqueting internacional 
del personal implicat 

Juliol 2010 -(Gabinet de 
Comunicació) 
-(Unitat 
d’Internacionalització
) 

 
 
 
 

70% 

Acció 1.7 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Desenvolupar una 
estratègia de 
comunicació per 
informar els grups 
d’interès externs 
(incloent-hi els governs 
català i espanyol) sobre 
la marca internacional 
de la URV i l’estratègia 
de màrqueting 

La regió local se sent 
partícip de la marca 
internacional de la URV i 
de la seva estratègia de 
mercat 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2010 -Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 
-(Gabinet de 
Comunicació) 

 
 
 
 

50% 

Acció 1.8 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Creació d’una comissió 
d’internacionalització 
dirigida pel Vicerectorat 
de Relacions 
Internacionals  

Juliol 2009 
 

Establir un fòrum 
d’agents interns per 
informar sobre les 
activitats internacionals 
i fer recomanacions al 
rector Creació d’un calendari de 

reunions i de rendició de 
comptes 

Octubre 2009 
 

-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 

 
 
 

100 % 

 
Acció 1.6.  
El consultor extern Prof. David Stockley elabora una estratègia de màrqueting internacional orientada 
als programes de postgrau de la URV. Aquesta proposta es presenta a la Comissió d’Internacionalització 
i a partir de la proposta d’aquesta comissió, es fa un estudi intern més extens i una segona proposta 
d’estratègia de màrqueting internacional pels màsters URV. Manca l’aprovació per Consell de Govern 
d’aquesta estratègia i designar un expert de màrqueting.    
 
Acció 1.7.  
Tot i que aquesta depèn de l’acció 1.4. el CEICS ha fet molt en el sentit de comunicar als grups 
d’interès extern la marca internacional de la URV. El CEICS com a “Campus Mediterrani d’Investigació” 
va en la mateixa línia de la marca “Your Mediterranean University”.    
 
Acció 1.8.  
La Comissió d’Internacionalització es crea i es reuneix regularment.  
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Acció 1.9 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Inventari de xarxes a què 
pertany la URV  

2009 

URV membre de noves 
xarxes o grups estratègics  
Noves oportunitats en 
recerca, docència i 
educació internacional. 

Establir aliances 
estratègiques per 
incrementar la 
visibilitat de la URV i 
obrir el ventall 
d’oportunitats que es 
deriven d’aquestes 
aliances (xarxes 
d’universitats, convenis 
preferents, recerca 
conjunta, oportunitats 
formatives i de 
consultories) 

Organització de 
congressos internacionals  

2009-13 

-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 
-(Unitat 
d’Internacionalitza-
ció) 

 
 
 
 
 

70 % 

Acció 1.10 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Millor comunicació 
interna de les activitats 
internacionals (de baix a 
dalt i de dalt a baix): 
-Mecanismes per informar 
de l’activitat 
d’internacionalització 
(intranet, Newsletter, web, 
Centre de Documentació 
Europea...) 
-Comunicació de bones 
pràctiques internacionals 
-Benchmarking 
-Bústia de suggeriments 
Més sentiment 
d’implicació en la 
internacionalització (IaH) 

Desenvolupar una 
cultura 
d’internacionalització a 
casa 
(Internationalization at 
Home, IaH) 

Comunicació i 
retroalimentació sobre la 
implementació del Pla 
Estratègic 
d’Internacionalització  

2009-13 -Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 
-(Gabinet de 
Comunicació) 

 
 
 
 
 
 
 

70 % 

 
Acció 1.9.  
L’inventari de xarxes internacionals s’ha fet i s’ha incrementat el nombre de xarxes estratègiques a les 
quals la URV pertany, sortint també d’aquelles que no aporten un valor afegit. Es participa en 
convocatòries de nous programes com l’Erasmus Mundus i l’antic Erasmus Mundus External Cooperation 
Window (ara Erasmus Mundus Acció 2), dins de les noves oportunitats que es mencionen en aquesta 
acció. També s’han organitzat congressos internacionals, cursos i simposis [exemple: 18è Simposi 
internacional sobre Teoria de Codis, Àlgebra i Criptografia (9 - 12 de juny 2009), Curs EAIE “How to run 
an International office” (15-17 de novembre 2010), entre d’altres]. Es dóna un percentatge 
d’implementació del 70% i es preveu que en els restants tres anys de vida del PEI s’arribi al 100%. 
 
Acció 1.10.  
La pàgina web de la Unitat d’Internacionalització i del PEI s’han actualitzat, es continua fent el butlletí 
de notícies internacional “URV International” cada dos mesos (que inclou un seguiment del PEI) i des de 
la Unitat d’Internacionalització es distribueix informació sobre bones pràctiques i activitats 
internacionals a les persones a qui els pot interessar. També s’estan preparant per un futur proper les 
Jornades d’Internacionalització URV dirigides a tota la comunitat URV amb l’objectiu de desenvolupar 
una cultura d’internacionalització als nostres campus. Es dóna un percentatge d’implementació del 70% 
i es preveu que en els restants tres anys de vida del PEI s’arribi al 100%. 
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OBJECTIU 2 Incrementar la visibilitat internacional de la recerca a la URV i establir indicadors 

per  mesurar la qualitat de la internacionalització en els eixos prioritaris de recerca 

Acció 2.1 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Increment d’un 50% 
Increment del nombre de 
doctorats internacionals en 
ciències socials i humanitats 
en un 40% 

2014  -Vicerectorat de 
Postgrau i Formació 
Permanent 
 
 
 

 
 

100% 

Promoció internacional dels 
programes de doctorat 

2009-13 -(I-Center) 
 
 

 
10% 

Millora de la pàgina web en 
anglès i castellà com a eina 
eficaç de màrqueting i 
captació 

Desembre 
2009 

Adaptació de la web a la 
marca internacional 

Desembre 
2010 

-(Gabinet de 
Comunicació) 
-(I-Center) 
 

 
 

50% 

Revisió dels processos i 
sistemes internacionals per a 
la captació i matrícula 

Gener 
2010 

-Gerència 
-(I-Center) 
 

 
50% 

Incrementar 
l’estudiantat 
internacional de 
doctorat 

Increment de l’estudiantat 
de doctorat a través d’una 
cooperació estreta amb els 
centres de recerca externs 

2009-13 -Vicerectorat de 
Política Acadèmica i 
Científica 
 

 
 

30% 

 
 
Acció 2.1.  
- De 111 estudiants internacionals de doctorat el 2008-2009, es passa a 199 estudiants el curs 2009-
2010, per tant és un increment del 79%. 
- De 35 estudiants internacionals en ciències socials i humanitats es passa a 56 estudiants el curs 2009-
2010. Per tant l’increment és del 60%. 
- La promoció internacional dels programes de doctorat es feia des de l’Escola de Postgrau i Doctorat 
fins el mes d’octubre de 2010. Aquesta tasca s’ha traspassat aquesta funció a l’I-Center, que inicia una 
convocatòria per a la promoció de la internacionalització de l’àmbit acadèmic (doctorat, màster, 
mobilitat i study abroad) per assolir aquest indicador en el futur. 
- La millora de la web s’està fent actualment. És un procés llarg i complex, que implica molta dedicació i 
temps. S’han identificat dues fases. La primera és la web del I-Center que dóna tota la informació que 
els visitants internacionals de la URV necessiten, i que es fa disponible a finals de novembre de 2010. 
La segona fase és la web institucional des d’una perspectiva internacional, que es preveu que es pugui 
desenvolupar durant l’any 2011. 
- La revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula d’estudiants 
internacionals de doctorat s’ha iniciat a l’I-Center a partir d’octubre 2010.  
- L’increment de l’estudiantat de doctorat a través de cooperació amb els centres de recerca extern 
s’està treballant. Dins del programa d’ajuts de recerca cooperativa URV/ICIQ s’han incorporat 7 becaris 
doctorals i a partir de l’any 2011 s’estableix un programa conjunt de beques predoctorals. Amb l’IPHES 
s’ha establert un conveni per adscriure la recerca de 10 investigadors, que dirigeixen tesis doctorals a la 
URV. Amb l’ICAC es promourà una escola de doctorat en Arqueologia clàssica i es prepara un contracte 
programa per incrementar el personal investigador en formació. Amb els centres de recerca CRAMC, 
EMaS, CEDAT, C3 i CREIP s’estableixen contractes programes que s’avaluen anualment amb l’objectiu 
d’incrementar la captació de talent i la visibilitat científica.  
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Acció 2.2 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Millorar la proporció 
de tesis de doctorands 
internacionals que 
s’acaben llegint 

Els indicadors de rendiment 
es decidiran sobre 
l’experiència 2009-2010, 
atesa la manca de dades 
comparatives vàlides 
anteriors 

42% (2011) 
 
50% (2014) 

-Vicerectorat de 
Postgrau i Formació 
Permanent 

 
 

Acció a futur 

Acció 2.3 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Incrementar el nombre 
d’estudiantat que fa un 
doctorat europeu  

Increment en un 50% del 
nombre d’estudiantat que fa 
un doctorat europeu  

2014 -Vicerectorat de 
Postgrau i Formació 
Permanent 

 
100% 

Acció 2.4 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

15% del VIPM (Programa 
marc) 

2012  
Acció a futur 

Incrementar els fons 
internacionals de 
recerca 
 

10% del VIPM 
 
(La mitjana de fons del VIPM 
és la referència per fixar els 
indicadors del VIIPM)  

2013 

-Vicerectorat de 
Recerca 
-(SGR) 
 

 
 

Acció a futur 

 
Acció 2.2. S’estableixen els següents indicadors:  
Curs 2009-2010: De 126 tesis defensades, 49 són de doctorands internacionals (39%)  
Objectius marcats:  
2011: 42% de les tesis defensades són de doctorands internacionals 
2014: 50% de les tesis defensades són de doctorands internacionals 
Per aquest establiment d’indicadors, hem fet constar que l’acció s’ha desenvolupat en un 20% 
 
Acció 2.3.  
Dels 28 estudiants que feien un doctorat europeu l’any 2007-2008, l’any 2009-2010 han incrementat i 
en són 50 (increment del 78%).  
 
Acció 2.4. 
Acció a futur. Fins a finals d’any 2009 s’han obtingut 4.560.910 € del VII PM.  
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Acció 2.5 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Publicació/PDI: 0,50 2012 

 
 

100% 
Incrementar el nombre 
de publicacions 
internacionals 
indexades dels 
investigadors i 
estudiantat de postgrau  

Publicació/PDI: 0,55 
 

2014 

-Vicerectorat de 
Recerca 
 

 
Acció a futur 

Acció 2.6 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

HCP/100 PDI-funcionari:  
7,41 

2012 
 

 
100% 

Incrementar la 
visibilitat dels 
investigadors de la 
URV en els índexs de 
citació internacionals 

HCP/100 PDI-funcionari: 
11,64  
 

[HCP: Highly Cited Paper] 

2014 

-Vicerectorat de 
Recerca 
 

 
Acció a futur 

Acció 2.7 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

40 places (+40%) 2012  
50% 

Incrementar el nombre 
d'investigadors 
internacionals 
postdoctorals a través 
de la retenció i la 
reincorporació de 
talent 

50 places (+70%) 2014 
 

-Vicerectorat de 
Recerca 
-(SGR)  

Acció a futur 

Acció 2.8 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

8 d’any sabàtic 
24 visitants  

2012 
 

 
Acció a futur 

Incrementar el nombre 
d’investigadors 
internacionals visitants 10 d’any sabàtic 

28 visitants 
2014 
 

-Vicerectorat de 
Recerca 
-(SGR) 
 

 
Acció a futur 

 
Acció 2.5.  
De la xifra 0,49 publicacions/PDI l’any 2009, estem ja a 0,52, sobrepassant l’objectiu fixat de 0,50 per 
l’any 2012. 
 
Acció 2.6.  
De la xifra 6,98  HCP/PDI-funcionari corresponent al període 1998-2008, ja s’ha sobrepassat l’objectiu 
fixat per l’any 2012, que era de 7,41. Actualment estem a 7,7 HCP/PDI-funcionari. 
 
Acció 2.7.  
Durant l’any 2009-2010, hi ha hagut 5 investigadors internacionals postdoctorals incorporats a través 
de la retenció i la reincorporació de talent, cosa que representa un augment del 17,8%. Per tant el 
ritme actual és el correcte per poder assolir l’objectiu marcat el 2012.   
 
Acció 2.8.  
Acció a futur. 
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Acció 2.9 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Definir àrees 
innovadores 
transversals de recerca 
amb potencial per a la 
recerca internacional 
conjunta i la captació 
de personal, 
estudiantat i 
investigadors 
postdoctorals 
 

(vegeu acció 3.7) 

Document amb les àrees 
identificades 
 
 
 
 
 

Desembre 
2009 

-Vicerectorat de 
Recerca 

 
 
 
 

80% 

Acció 2.10 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

-Convocatòria del programa 
-Establiment del comitè de  
selecció 

-Acord sobre el finançament 

-Reforçament d’altres 
objectius internacionals de 
recerca 
-Millora dels índexs de 
citació 

Desenvolupar 
col·laboracions de 
recerca internacional 
existents amb socis 
internacionals 
predeterminats, 
sobretot als EUA 

-Participació en el VIIPM i 
altres programes UE 

Estratègia 
establerta 
per al 
desembre 
2009 

-Vicerectorat de 
Recerca 
 

 
 
 
 

60% 

 
Acció 2.9.  
El document està elaborat, però no se n’han derivat accions concretes per portar-lo a la pràctica, d’aquí; 
el percentatge del 80%, ja que l’acció només determina la identificació d’aquestes àrees transversals. 
Possible acció a replantejar o redefinir.  
 
Acció 2.10. 
S’ha activat el Programa de Foment de la Recerca, que ha de permetre l’assoliment d’aquesta acció i 
per tant l’establiment del comitè de selecció, l’acord sobre el finançament i els indicadors de millora dels 
índexs de citació; el de participació en el VII Programa Marc i altres programes de la UE també s’alineen 
amb aquest Programa de Foment de la Recerca.  
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OBJECTIU 3 Internacionalitzar els programes docents, atraient alumnat internacional  

i internacionalitzant l’alumnat, PAS i PDI de la URV 

Acció 3.1 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Desenvolupament d’un nou 
programa 
 
  

Juny 2010 
(fase de 
desenvolupa-
ment), per 
començar 
gener 2011 

 
 

70% 

Desenvolupament d’un 
segon programa nou  

Juny 2011 

-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals  
-(Unitat 
d’Internacionalitza-
ció) 
 
 
 

 
40% 

Un paquet de suport a 
l’estudiantat basat en bones 
pràctiques internacionals  

Juny 2010  
80% 

 
Dur a terme una avaluació 
de satisfacció de l’estudian-
tat i revisar el paquet segons 
convingui  

Juny 2011  
 
 
 

-(I-Center) 
 
 
 
 

 
50% 

Màrqueting de programa/es 
Study Abroad 

A partir de 
juny 2010 

-(Gabinet de 
Comunicació) 
-(Unitat 
d’Internacionalitzaci
ó) 

 
50% 

Millora de la pàgina web  
en anglès i castellà  
com a eina eficaç  
de màrqueting i captació 

Desembre 
2009 

Adaptació de la web a la 
marca internacional 

Desembre 
2010 

-(Gabinet de 
Comunicació) 
-(I-Center) 
 

 
 
 

50% 

Desenvolupar més 
programes Study 
Abroad (un o dos 
semestres d’estudi amb 
reconeixement a la 
universitat d’origen) en 
anglès i/o castellà 
 

Revisió dels processos 
i sistemes internacionals  
per a la captació i matrícula 

Gener 2010 -Gerència 
-(I-Center) 

 
50% 

 
Acció 3.1.  
- Actualment s’estan desenvolupant varis programes “Study Abroad”, alguns per l’estiu 2011 i d’altres 
per començar el semestre de tardor 2011. Programa d’estiu en arquitectura en col·laboració amb 
l’Instituto Tecnológico de Monterrey (Mèxic), i programa semestral del departament d’anglès amb tres 
institucions d’educació superior nord-americanes. També s’està treballant amb la possibilitat d’oferir 
mòduls d’assignatures en anglès a estudiants estrangers per al Trimestre d’estiu.  
- El paquet de suport a l’estudiantat està disponible en format electrònic abans que arribin a la URV, i 
en format paper un cop arriben.  
- Es du a terme una avaluació de satisfacció de l’estudiantat, que es pot millorar i sistematitzar en 
futures edicions.  
- El màrqueting del programa Study Abroad s’ha fet amb la participació a les fires “Forum of Education 
Abroad” i “NAFSA”. L’any 2011 es tornarà a assistir a aquestes fires i es produirà un altre fulletó del 
programa incloent tota la nostra oferta.  
- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1. i torna a sorgir a les accions 3.2, 3.3, 3.6, 
3.7. 
- La revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula d’estudiants 
internacionals de màster i de mobilitat s’ha iniciat a l’I-Center a partir d’octubre 2009.  
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Acció 3.2 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

3 programes d’estiu  2010 

1 nou programa d’estiu 
 
 

2011 
 
 

-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals  
-(Unitat d’Internacio-
nalització) 

 
 

70% 
 

Un paquet de suport a 
l’estudiantat basat en bones 
pràctiques internacionals 

Juny 2010  
 

80% 
 

Dur a terme una avaluació 
de satisfacció de l’alumnat i 
revisar el paquet segons 
convingui  

Juliol 2010  
 
 
 

-(I-Center) 
 

 
50% 

 

Màrqueting dels programes 
d’estiu 

2009-13 -(Gabinet de 
Comunicació) 
-(Unitat 
d’Internacionalitzaci
ó) 
 

 
 

50% 

Millora de la pàgina web  
en anglès i castellà  
com a eina eficaç  
de màrqueting i captació 

Desembre 
2009 

Adaptació de la web a la 
marca internacional 

Desembre 
2010 

-(Gabinet de 
Comunicació) 
-(I-Center) 
 

 
 
 

 
50% 

Ampliar l’oferta de 
programes d’estiu en 
anglès i/o castellà 

Revisió dels processos i 
sistemes internacionals per 
a la captació i matrícula 

Gener 2010 -Gerència 
-(I-Center) 

 
 

50% 

 
Acció 3.2.  
- Actualment s’han fusionat els programes d’estiu amb els de Study Abroad i es porten tots des de la 
Unitat d’Internacionalització (nivell de disseny), gestionant-se des de l’I-Center.  
- El paquet de suport a l’estudiantat ja està definit a l’acció 3.1. 
- L’avaluació de satisfacció de l’estudiantat ja està definida a l’acció 3.1. 
- El màrqueting dels programes d’estiu es fa conjuntament amb el màrqueting del programa Study 
Abroad, definit a l’acció 3.1.  
- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1.  
- La revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula d’estudiants 
internacionals es defineix a l’acció 3.1. 
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Acció 3.3 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Increment d’un 7% anual en 
mobilitat d’alumnat 

A partir de 
2010-11  

 
100% 

Un paquet de suport a 
l’estudiantat basat en bones 
pràctiques internacionals 

Juny 2010 
 
 

 
80% 

Dur a terme una avaluació 
de satisfacció de 
l’estudiantat i revisar el 
paquet segons convingui 

Juny 2010 

-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 
-(I-Center) 
-(Unitat 
d’Internacionalitza-
ció)  

50% 

Millora de serveis de suport 
per a l’alumnat, disponible 
a cada campus  

Juny 2011  
Acció a futur 

Millora del suport 
administratiu per a 
l’estudiantat no europeu 

Juny 2010  
60% 

El personal té més capacitat 
per donar suport a 
l’estudiantat internacional  

2009-13  
20% 

Millora en el suport a 
l’allotjament 

Juny 2010 

-Gerència 

 
60% 

Programa d’ambaixadors 
amb l’estudiantat de 
mobilitat sortint  

Inici curs 
2010-11 

-(I-Center) 
 

 
0% 

Identificació de les 
destinacions preferides de 
l’estudiantat URV sortint  
i accions de màrqueting per 
atreure alumnat entrant 
d’aquestes universitats  

2011  
 

Acció a futur 

Millora de la pàgina web en 
anglès i castellà com a eina 
eficaç de màrqueting i 
captació 

Desembre 
2009 

Adaptació de la web a la 
marca internacional 

Desembre 
2010 

-(Gabinet de 
Comunicació) 
-(I-Center) 
 

 
 
 

50% 

Incrementar la 
mobilitat entrant 
d’estudiantat 
d’intercanvi  

Més internacionalització de 
l’estudiantat de la URV 
(IaH) 

2009-13   
20% 

 

Acció 3.3.  
- L’increment de la mobilitat entrant és molt significatiu, degut a la millora en el registre i tractament de 
les dades registrades. De l’any 2008-09 tenim registrats a 197 estudiants, mentre que de l’any 2009-10, 
en són 287, un 45% d’increment, tot i que sigui un increment influenciat per la variació en la 
metodologia de registre d’indicadors.  
- El paquet de suport a l’estudiantat ja està definit a l’acció 3.1. 
- L’avaluació de satisfacció de l’estudiantat ja està definida a l’acció 3.1. 
- La millora del suport administratiu per a l’estudiantat no europeu s’ha assolit amb un increment de 
dotació del personal administratiu en moments puntuals i s’ha incorporat un cap de la secció d’acollida a 
l’I-Center.  
- La formació del personal que està en contacte amb l’estudiantat internacional és molt important i 
s’espera que en el futur puguin accedir a formació especialitzada en els camps necessaris.  
- S’han posat a disposició de la comunitat universitària els Apartaments URV. Es proposa una revisió 
d’aquesta sub-acció.  
- El programa d’ambaixadors encara no s’ha activat, però s’ha previst una partida pressupostària pel 
2011.  
- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1.  
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-La internacionalització de l’estudiantat s’ha de fer progressivament, amb més activitats dirigides a ells, 
jornades informatives... (per exemple: concurs de cartells de mobilitat, exposició dels cartells, reunions 
d’informació sobre oportunitats de mobilitat, jornades d’internacionalització, butlletí de notícies “URV 
International”. L’antena de l’associació d’estudiants AEGEE (Association des Etats Généraux des 
Etudiants de l’Europe)  recentment creada també ajuda en aquest objectiu. Aquesta associació promou 
la cooperació, la comunicació i la integració entre els joves d’Europa. Compta amb 15.000 membres, 
actius en més de 240 universitats de 43 països europeus, convertint-la en l’associació interdisciplinar 
més gran a Europa.  
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Acció 3.4 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Increment d’un 15% anual 
de mobilitat d’estudiantat 

Incrementar la 
mobilitat sortint 
d’estudiantat 
d’intercanvi 

Establiment de contactes 
internacionals per 
departaments i centres 

A partir de 
2010-11 

-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 
-(I-Center) 
-(Departaments) 

 
 

100% 

Acció 3.5 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

 
100% 

Increment d’un 10%  
en els programes de 
mobilitat de PAS i PDI: 
-10% d’entrant 
-10% de sortint 100% 

Jornades informatives per a 
PAS i PDI sobre possibilitats 
de mobilitat 

 
10% 

Incrementar la 
mobilitat del PAS i PDI 

Establiment de contactes 
internacionals per 
departaments i centres 

A partir de 
2010-11 

-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 
-(I-Center) 
-(Departaments) 

 
50% 

 
Acció 3.4.  
- L’increment de la mobilitat sortint és molt significatiu, degut a la millora en el registre i tractament de 
les dades registrades. De l’any 2008-09 tenim registrats a 257 estudiants, mentre que de l’any 2009-10, 
en són 371, un 44% d’increment, tot i que sigui un increment influenciat per la variació en la 
metodologia de registre d’indicadors.  
 
 
Acció 3.5.  
- L’increment de la mobilitat del PAS i PDI també depèn de la fiabilitat dels indicadors. Els indicadors de 
l’any 2008-09 mostren que hi va haver 21 PAS i uns 30 PDI que van fer una mobilitat entrant; i uns 10 
PAS i 39 PDI que van fer una mobilitat sortint. L’any 2009-10 hi va haver 16 PAS entrants (que van 
venir a la URV en el marc de la “International Week”) i 68 PDI (total entrant: 84); i 7 PAS i 55 PDI 
sortint (total sortint: 62). Per tant en dades de mobilitat sortint s’ha incrementat en 26 %, i la mobilitat 
entrant ha augmentat un 65%. 
- Les jornades informatives per a PAS i PDI de moment no s’han activat. Al PDI nou i a les jornades de 
benvinguda del PAS, la informació de les possibilitats de mobilitat es presenten. En el futur s’haurà de 
preveure l’organització de jornades informatives més generals.  
- Per a l’establiment de contactes internacionals es preveu la implantació d’un ajut de mobilitat destinat 
al PDI, perquè es puguin realitzar visites a universitats estrangeres amb l’objectiu de crear més 
sinergies, col·laboracions i convenis dins de l’àmbit docent.   
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Acció 3.6 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Recerca de mercat per 
identificar els mercats 
objectiu en anglès i castellà 
i els programes de la URV 
apropiats  
 
 
 

-Vicerectorat de 
Política Acadèmica i 
Científica 
-Vicerectorat de 
Postgrau i Formació 
Permanent 
-(Unitat 
d’Internacionalitza-
ció) 

 
 
 
 
 

60% 

Contractació de PDI visitant 
per impartir docència en 
anglès 

Juliol 2010 
 
 
 
 
 
 
 

-Vicerectorat de 
Personal Docent i 
Investigador 

 
80% 

Millora de la pàgina web en 
anglès i castellà com a eina 
eficaç de màrqueting i 
captació 

Desembre 
2009 

Adaptació de la web a la 
marca internacional 

Desembre 
2010 

-(Gabinet de 
Comunicació) 
-(I-Center) 
 

 
 
 

50% 

Més internacionalització de 
l’estudiantat de la URV 
(IaH) 

2009-13  20% 

Ampliar l’oferta de 
programes i 
assignatures en anglès i 
castellà, principalment 
als màsters 
 

Increment de l’estudiantat 
de màster a través d’una 
cooperació estreta amb els 
centres de recerca externs 

Gener 2010 -Vicerectorat de 
Política Acadèmica i 
Científica 

 
30% 

 
Acció 3.6.  
- Es va fer un estudi de mercat presentat a la Comissió d’Internacionalització a la seva reunió de finals 
de maig de 2010; que es va ampliar amb un segon estudi on es va demanar als coordinadors de màster 
que comuniquessin el grau internacionalitzador dels seus màsters i les seves perspectives de futur. A 
partir de les dades recollides, s’han fet unes propostes que s’han fet arribar als coordinadors de màster 
i s’han identificant les assignatures que es fan en anglès. A més a més, des del vicerectorat de PDI 
s’organitzen uns cursos destinats a incrementar la competència lingüística en anglès del professorat.  
- La contractació de PDI visitant per impartir docència en anglès és una acció que s’emmarca dins el 
Programa de Càtedres d’Excel·lència, aprovat per CdG (22 de desembre de 2009). Ja compta amb 
vàries sol·licituds i es basa en portar persones amb un currículum equivalent a un honoris causa perquè 
estiguin 1 mes aquí.  
- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1.  
- La internacionalització de l’estudiantat es defineix a l’acció 3.3. 
- L’increment de l’estudiantat de màster a través d’una cooperació estreta amb els centres de recerca 
externs està molt relacionada amb l’acció 2.1. que tracta l’increment de l’estudiantat de doctorat. 
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Acció 3.7 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Implementació dels nous 
programes i assignatures 

Gener 2011  
Acció a futur 

Increment del nombre 
d’alumnat internacional de 
màster: 
-25% de l’estudiantat  
de màster és internacional 
-30% de l’estudiantat  
de màster és internacional  

 
 
 
Setembre 
2011 
 
Setembre 
2014 

-Vicerectorat de 
Política Acadèmica i 
Científica 
-Vicerectorat de 
Postgrau i Formació 
Permanent 
-(Unitat 
d’Internacionalitza-
ció) 
-(I-Center) 

 
 
 

Acció a futur 

Creació d’una estratègia de 
màrqueting per a les àrees 
transversals com a part de 
l’estratègia de màrqueting 
internacional (acció 1.6.) 

Juny 2010 
 

-(Gabinet de 
Comunicació) 
 
 

 
 

50% 

Millora de la pàgina web  
en anglès i castellà com a 
eina eficaç de màrqueting 
i captació 

Desembre 
2009 

Adaptació de la web a la 
marca internacional 

Desembre 
2010 

-(Gabinet de 
Comunicació) 
-(I-Center) 

 
 

50% 

Revisió dels processos i 
sistemes internacionals per 
a la captació i matrícula 

Gener 2010 -Gerència 
-(I-Center) 

 
50% 

Desenvolupar una 
oferta docent  de 
postgrau arrenglerada 
amb les noves àrees 
transversals definides 
d’acord amb l’acció 2.9 
o d’altres matèries amb 
potencial d’alumnat 
internacional 
 
 

Increment de l’estudiantat 
de màster a través d’una 
cooperació estreta amb els 
centres de recerca externs 

2009-13 -Vicerectorat de 
Política Acadèmica i 
Científica 

 
 

30% 

 
Acció 3.7.  
- Es va fer un estudi de mercat presentat a la Comissió d’Internacionalització en la línia del document 
de l’acció 2.9. marcant la sostenibilitat com un dels temes transversals que la universitat podria 
desenvolupar. Possible acció a replantejar o redefinir, tal com també es menciona a l’acció 2.9.  
- L’estratègia de màrqueting s’ha definit, tal com es veu a l’acció 1.6. Manca, però, un expert en 
màrqueting incorporat al Gabinet de Comunicació que pugui encarregar-se del màrqueting internacional 
en tots els seus aspectes.  
- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1.  
- La revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula d’estudiants 
internacionals es defineix a l’acció 3.1 
- L’increment de l’estudiantat de màster a través d’una cooperació estreta amb els centres de recerca 
externs es defineix a l’acció 3.6.  
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Acció 3.8 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Un nou programa de màster 
conjunt  
 
 

Desenvolupat 
juny 2010 i 
implementat 
el 2011  

 
50% 

Conversió dels projectes 
Erasmus Mundus no 
seleccionats en programes 
de màster conjunts 
internacionals 

2009-13  
 

20% 

Implantació de les 
estratègies proposades a 
l’informe de la URV 
“Alineament de projectes 
europeus i màsters 
conjunts” per a la creació 
de més programes de màster 
internacionals 

Inici desembre 
2009 

 
 
 

0% 

Identificar i 
desenvolupar més 
programes de màster 
conjunts amb 
universitats estrangeres 
 
 

Més internacionalització de 
l’alumnat de la URV (IaH) 

2009-13 

-Vicerectorat de 
Postgrau i Formació 
Permanent 
-(Escola de Postgrau i 
Doctorat) 
 

0% 

Acció 3.9 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Creació d’un career 
development center 
encarregat de promoure i 
coordinar ofertes de 
pràctiques i laborals en els 
àmbits espanyol i 
internacional 

 
 
 

20% 

Millora de la capacitat del 
personal per desenvolupar 
un servei d’orientació 
professional i donar suport  
a l’estudiantat  

 
 

0% 

Desenvolupar 
pràctiques a l’estranger 
a través del programa 
Erasmus pràctiques  
 

Més internacionalització de 
l’estudiantat de la URV 

Juny 2010 
 
 
 

-Vicerectorat 
d’Estudiants i 
Comunitat 
Universitària 
-Gerència 
-(CAE) 

0% 

 
Acció 3.8.  
- El màster conjunt “Relaciones Euromediterráneas: Cooperación y Movilidad Humana” s’està verificant. 
També és un programa que s’havia presentat anteriorment a la convocatòria Erasmus Mundus, per això 
el 20% de la sub-acció relacionada. 
- Sobre l’indicador d’implantació de les estratègies proposades a l’informe “Alineament de projectes 
europeus i màsters conjunts” per a la creació de més programes de màster internacionals. Possible 
acció a replantejar o redefinir. A més, seria necessari actualitzar aquest informe i després replantejar 
aquesta sub-acció amb un nou calendari.   
- La internacionalització de l’estudiantat relacionada amb aquesta acció es començarà a desenvolupar 
quan l’acció en sí estigui més avançada.  
 
Acció 3.9.  
- La Gerència ha assignat una persona per elaborar aquest projecte, que ja s’ha dissenyat i està en fase 
de discussió interna. Per una altra banda, l’associació d’estudiants IAESTE, que es basa en l’intercanvi 
de pràctiques, està iniciant les seves activitats.  
- La millora de la capacitat del persona per desenvolupar un servei d’orientació professional està 
supeditada a la sub-acció anterior de creació del servei.  
- La internacionalització de l’estudiantat relacionada amb aquesta acció es començarà a desenvolupar 
quan l’acció en sí estigui més avançada.   
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OBJECTIU 4 Impulsar la tercera missió com a motor per a la internacionalització de la URV i 
del territori  

Acció 4.1 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Establiment del programa 
d’antics alumnes  

Juny 2010 
 
 

 
20% 

Base de dades dels antics 
alumnes internacionals 

Octubre 
2010 
 

 
0% 

Establir i mantenir  
el contacte amb els antics 
alumnes internacionals (pla 
de fidelització 
“Ambaixadors URV”) 

 
 

0% 

Creació d’un recurs de valor 
potencial estratègic per a la 
URV i de màrqueting 

 
0% 

Establir un programa 
d’antics alumnes 
prestant atenció a les 
especificitats pròpies 
dels antics alumnes 
internacionals 

Més capacitat del personal 
URV per donar suport a 
antics alumnes i 
desenvolupar una relació 
més estreta amb aquest grup 

Desembre 
2010 
 
 
 
 
 
 

-Vicerectorat de  
Societat i Relacions 
Institucionals (en 
col·laboració amb 
Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals)  
 

 
 

0% 

Acció 4.2 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Millor marxandatge  
i promoció 

 
70% 

Crear un sentiment de 
pertinença a la marca a 
través dels productes 
de marxandatge 

Productes URV disponibles  
i visibles a cada campus 
i a l’I-Center 

Desembre 
2010 

-(Gabinet de Protocol)  
-(Gabinet de 
Comunicació)  

70% 

 
Acció 4.1.  
- El Consell de Govern de febrer de 2009 va aprovar el Reglament del Consell d’entitats d’antics 
estudiants. No obstant no s’ha implementat encara. El projecte està en una fase inicial sobretot 
destinada a estudiants de grau. Els estudiants internacionals es troben majoritàriament a postgrau.  
- La base de dades es podrà fer només quan el projecte estigui en una fase més avançada. Tot i que la 
Fundación Universidad.es està desenvolupant un projecte global de base de dades del alumni 
internacional de totes les universitats espanyoles i potser aquest projecte es podrà utilitzar en aquest 
sentit. - Les demès accions estan supeditades a aquestes.  
 
Acció 4.2. 
- S’han fet molts més productes de marxandatge i promoció de la URV que es poden comprar a través 
de la botiga URV (web).  
- La botiga URV és virtual i accessible per a tota la comunitat URV. Els productes no estan físicament als 
campus, però sí virtualment. Potser cal replantejar la necessitat que aquests productes estiguin 
físicament als diferents campus.  
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Acció 4.3 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Informe de les activitats 
internacionals  
de rellevància que fa  
el Centre URV Solidària 

 
100% 

Orientar els programes 
i activitats del Centre 
per a la Cooperació  
al Desenvolupament 
URV Solidària  
a potenciar de la 
internacionalització de 
la URV 

Més internacionalització del 
personal i estudiantat URV, 
que pot comportar  més 
projectes internacionals  
i la recerca aplicada 

Octubre 
2009 

-Vicerectorat de 
Societat i Relacions 
Institucionals 
-(Centre de 
Cooperació al 
Desenvolupament  
URV Solidària) 

 
 

30% 

Acció 4.4 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment      

Crear un programa de 
cooperació al 
desenvolupament 
destinat a facilitar 
formació de màster 
oficial a estudiantat 
sense possibilitats 
econòmiques de països 
en vies de 
desenvolupament 

Disseny i implantació del 
programa 

Febrer 2011 -Vicerectorat de 
Societat i Relacions 
Institucionals 
-(Centre de 
Cooperació al 
Desenvolupament  
URV Solidària) 

 
 
 

Acció a futur 

 
Acció 4.3. 
- El Centre per a la Cooperació al Desenvolupament URV Solidària fa anualment un informe que 
presenta al Claustre Universitari. L’últim es va presentar el 15 d’abril de 2010. 
- L’activitat del Centre URV Solidària és internacional per naturalesa.  
 
Acció 4.4.  
- Pendent d’activar.  
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Acció 4.5 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Increment de la cooperació 
internacional i visibilitat de 
la URV i del territori 

 
80% 

Projectes de cooperació 
internacional 

2009-13 

 
50% 

Promoure el 
desenvolupament  
de les capacitats 
estratègiques 
territorials  
(instituts de recerca, 
centres tecnològics,  
Regió del Coneixement) 
 

Establiment de convenis  
de col·laboració marc  
o específics amb els instituts 
de recerca i parcs 
tecnològics 
 
 
 

2009 

-Vicerectorat  
de Transferència  
i Innovació  

 
 

80% 

 
Acció 4.5.  
- La URV per tal d’incrementar la seva cooperació internacional i alhora donar visibilitat a la Universitat i 
al territori ha participat activament en la creació de l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement i ha 
liderat el projecte del CEICS a la convocatòria de Centre d’Excel·lència Internacional pel Ministeri. 
Ambdós projectes incrementen substancialment la visibilitat internacional de la URV i del territori. 
- Dins de l’increment de la cooperació internacional podem destacar la pertinença del Centre de 
Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTI) de la Fundació URV a les xarxes: Xarxa OTRI (Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación), Xarxa XTT (Xarxa de Trampolins Tecnològics, impulsada 
per ACC1Ó) i ProTon Europe (xarxa europea d’oficines de transferència de coneixement). I el Centre de 
Formació Permanent de la Fundació URV pertany a les següents xarxes: EUCEN (European Universities 
Continuing Education Network), RECLA (Red de Educación Contínua de América Latina y Europa) i 
RUEPEC (Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Contínua).  
- D’entre els projectes de cooperació internacional en aquest àmbit, el CTTI de la Fundació URV porta la 
gestió d’un projecte internacional finançat pel Cost Office i l’any 2010 s’ha iniciat un nou projecte.  
- A través del CEICS hi ha una gran activació d’aquest indicador.  
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Acció 4.6 Resultats i indicadors Calendari Responsables 

(unitats implicades) 
Percentatge 

d’acompliment      
Base de dades de 
col·laboracions en projectes 
internacionals ja existents 
entre la URV i empreses  
i indústria locals  

 
 

100% 

Registre de clients 
potencials a empreses i 
indústries locals 

Desembre 
2009 
 
 

-Vicerectorat de 
Relacions Societat i 
Relacions 
Institucionals 
-Vicerectorat  
de Transferència  
i Innovació 
-Gerència 
-(FURV) 

 
100% 

Incrementar la 
transferència de 
coneixement 
internacional 
implicant-hi empreses i 
indústria locals en 
col·laboració amb la 
URV 

Pla anual i sistemàtic  
de visites i trobades per 
informar les empreses i 
indústries locals i la societat 
en general sobre les 
activitats internacionals que 
la URV du a terme i com 
això beneficia el territori 

Anual -Rector  
 
 

100% 

Acció 4.7 Resultats i indicadors Calendari Responsables 
(unitats implicades) 

Percentatge 
d’acompliment 

-Vicerectorat de 
Societat i Relacions 
Institucionals 
-Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 

Establir estructures de 
coordinació i 
cooperació de 
l’activitat internacional 
amb institucions 
públiques i privades del 
territori 

Convenis de col·laboració 
amb institucions 
 
 

2009 
 
 
 

 

 
 

100% 

 
Acció 4.6.  
- Tots els convenis i col·laboracions amb empreses, tant locals com internacionals, es recullen en la 
base de dades del GREC gestionada pel Servei de Gestió de la Recerca.  
- La FURV realitza anualment un nombre de visites a indústries i petites empreses, clients potencials. 
- La FURV també fa un pla anual i sistemàtic de visites. L’any 2009 va realitzar 90 visites a empreses i 
potencials clients i l’any 2010 n’ha realitzat ja 127.  
- Per una altra banda, el rector, a través del projecte del CEICS i de les reunions del Consell per a la 
Projecció Internacional del Camp de Tarragona manté informats a les cambres de comerç, port i altres 
indústries locals i societat de les activitats internacionals de la URV.  
 
Acció 4.7.  
- Hi ha dues estructures establertes en aquest sentit: El Consell de Projecció Internacional del Camp de 
Tarragona, coordinat pel Patronat Catalunya Món, i l’Associació Promotora Pol de Coneixement 
Catalunya Sud, creada per implusar el CEICS.  
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COMISSIÓ D’INTERNACIONALITZACIÓ 
 
Composició de la Comissió d’Internacionalització 
 
COMISSIÓ D’INTERNACIONALITZACIÓ 
Dirigida per la Vicerectora de Relacions Internacionals. 
 

• Vicerectors: 
o Dra. Anna Ardévol, Vicerectora de Relacions Internacionals 
o Dra. Rosa Solà, Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions 

Sanitàries 
o Dr. Josep Manel Ricart, Vicerector de Política Acadèmica i Científica 
 

• Secretaria Executiva: Marina Casals, Coordinadora de la Unitat d’Internacionalització 
• Cap de l’I-Center: Mar Figueras 
• 1 PDI per àmbit científic (a proposta de degans i directors de cada àmbit) : 
 

Àmbit Representant Suplent 
Ciències Rosa Caballol Lorenzo Albert Mas Barón 
Ciències de la Salut Maria Luisa Mateu Gil Josep Ribalta Vives 

Suplent 2: Urbano 
Lorenzo 

Ciències Socials i 
Jurídiques 

Jordi Jaria Manzano Susanna Borràs Pentinat 

Arts i Humanitats Joaquin Romero Jordi Blay Boque 
Arquitectura i 
Enginyeries 

Allan Mackie Domènec Puig 

 
• 2 estudiants (1 de grau / 1 de postgrau)  
(pendent de determinar) 

 
Funcions de la Comissió d’Internacionalització 
 

  Assegurar el seguiment i aplicació del Pla Estratègic d’Internacionalització 
  Aconsellar les millors maneres d’implementació de les accions previstes 
  Aprovar els plans d’acció anuals 
  Fer d’enllaç amb la comunitat universitària: informar a la Comissió dels criteris dels 

centres, facultats i departaments; i informar als centres, facultats i departaments de 
les decisions de la Comissió. 

 
Es planteja ampliar les funcions d’aquesta Comissió.  


