Centre Internacional (I-Centre)

El Centre Internacional de la URV té les funcions d’organitzar i gestionar la mobilitat d’estudiants, PAS i PDI entrant i sortint, acollir els estudiants entrants, d’implementar l’estratègia d’internacionalització que des de vicerectorat es consideri més adient, i potenciar la
internacionalització de la nostra comunitat universitària, així com també donar suport als
principals processos d’internacionalització de la URV.
La internacionalització, com a procés, no deixa d’evolucionar i les funcions de l’I-Center
tampoc, afectades per canvis i condicionaments externs, però també pels canvis propis de
qualsevol servei. El mes de juny de 2018 el Dr. John Style va esdevenir el nou vicerector
d’internacionalització aportant una nova visió a aquesta àrea i endegant nous projectes.
Aquest curs 2018-19 l’I-Center ha tingut canvis de personal, tres baixes per maternitat, dues
reduccions de jornada per compatibilitat familiar i una baixa de llarga duració. S’ha augmentat la jornada a la persona encarregada de projectes europeus, que passa a treballar el 80%
de la jornada i hem comptat amb alguns estudiants internacionals en pràctiques que han
après i contribuït a fer les tasques pròpies de l’I-Center. Aquests moviments van forçosament
acompanyats de nous aprenentatges i noves dinàmiques de treball que prenen el seu temps i
que demanen d’un esforç suplementari de tot l’equip, a qui vull agrair per escrit la seva gran
dedicació, professionalitat, adaptabilitat i motivació malgrat els molts canvis i reptes.
Aquest any, a més, hem continuat gestionant els quatre projectes Erasmus+ (tant el corresponent a Strategic Partnership –coordinat per la URV–, com els tres Capacity Building), i hem
fet la justificació del primer projecte Erasmus+ Internacional (KA107) que se’ns va atorgar el
2016 amb una durada de dos anys. En el marc d’aquest programa (Erasmus+ KA107) hem
continuat treballant amb el segon projecte que finalitza aquest 2019 i amb el tercer que és
per al període 2018-20, alhora que n’hem sol·licitat un altre per al període 2019-22.
Aquest any s’ha continuat desenvolupant el programa I-Global Visitor amb gran acceptació, s’han rebut i fet moltes visites institucionals i s’ha participat activament en conferències i fòrums internacionals de rellevància en què el nom de la URV s’associa amb bones
pràctiques en internacionalització.
Un nou curs acadèmic intens que ens ajuda a avançar cap a una Universitat cada vegada
més internacional, internacionalitzada i internacionalitzadora.
Finalment, només cal comentar que aquest esforç no es fa ni s’ha de fer només des de l’ICenter, sinó que cada un dels components de la Universitat és important en el procés d’internacionalitzar els nostres estudiants i la nostra institució i que, per això, la nostra porta
és ben oberta a les vostres idees, suggeriments i propostes. No dubteu a fer-nos-les arribar.
Marina Casals i Sala
Cap del Centre Internacional
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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
2018 va ser tan sols una i es va assolir en el 100%. Amb termini l’any 2019, que finalitza
el PEI vigent, hi ha previstes un total de 35 accions.
Degut al canvi d’equip rectoral, i a una època ja anterior de poca activitat amb la Comissió
d’Internacionalització, des del 2017 no s’han restablert les reunions amb aquesta Comissió,
que s’ha revisat per poder començar a funcionar de nou ben aviat.
De cara a establir un nou Pla Estratègic d’Internacionalització vàlid a partir de l’acabament de
l’actual, el Vicerectorat d’Internacionalització endegarà un nou projecte estratègic i inclusiu.

Internacionalització a casa i COIL

Una de les prioritats dins de la internacionalització a la URV és l’anomenada internacionalització a casa, que vetlla perquè els nostres estudiants que no van d’intercanvi a l’estranger
(que encara és una gran majoria), puguin assolir les competències interculturals i globals
adequades per al mercat laboral que integraran en un futur, tal com les assoleixen els estudiants que sí que tenen una experiència a l’estranger.
Una bona eina per internacionalitzar a casa és la metodologia COIL (Collaborative Online
International Learning) que es basa a establir una col·laboració entre estudiants de la nostra
universitat amb estudiants d’una altra institució a l’estranger per a treballar conjuntament
alguna activitat dins d’una assignatura. Això s’aconsegueix a través de la coordinació entre
els dos professors per a treballar plegats un cert contingut i poder ajudar els estudiants a
treballar l’aspecte més intercultural d’aquesta experiència.
Per tal de començar a treballar en aquesta línia, s’ha convidat a la URV una experta en
aquesta metodologia que treballa a la Amsterdam University of Applied Sciences. La Dra.
Eva Haug va oferir una presentació al Consell de Direcció, un seminari obert a tot el PDI i
un taller aplicat a aquells que van voler seguir aquesta formació que va obtenir reconeixement PROFID per part de l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV. Aquestes activitats
es van dur a terme el 23 i 24 de maig del 2019.

Beques I-Networks

I-Networks és un ajut propi de la Universitat Rovira i Virgili que busca la participació de
tota la comunitat universitària (estudiants, personal d’administració i serveis i personal
docent i investigador) a les activitats promogudes, organitzades o coorganitzades per les
xarxes de les quals la URV és membre.
En aquest quart curs d’existència, la convocatòria s’ha distribuït en tres terminis de resolució i una convocatòria extra. En total, en el curs 2018-19 s’han beneficiat de l’ajut INetworks 17 estudiants, 5 PAS i PDI, a l’espera de publicar un quart termini de sol·licituds
com a convocatòria extraordinària.
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Entre les destinacions que comencen a ser habituals entre els estudiants s’hi troba la UNPAR
International Student Conference on Global Citizenship (el gener a Indonèsia) o la conferència INU Student Seminar on Global Citizenship and Peace (l’agost a Hiroshima, el Japó).
També s’incorpora com a destinació d’interès la participació a la JMU Cross Cultural Programme, de la James Madison University, a Virgínia, els Estats Units, durant el mes de juliol.
Pel que fa a les oportunitats per al PAS/PDI, la majoria dels ajuts s’han destinat a gaudir
d’un programa de mobilitat de la International Network of Universities (INU) que s’anomena Staff Shadowing. Amb aquesta modalitat s’han gaudit d’ajuts per anar a la Flinders
University, Austràlia, o a la European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Alemanya.
Per a més informació sobre l’INU Student Conference on Global Citizenship a Indonèsia:
http://diaridigital.urv.cat/en/eight-urv-students-take-part-in-an-international-university-students-conference-in-indonesia/
I sobre els diferents programes I-Networks de l’estiu 2018:
http://diaridigital.urv.cat/en/nine-students-take-part-in-summer-courses-at-internationaluniversities/

URV I-GLOBAL

El programa I-Global continua creixent, en especial pel que fa al subprograma I-Global
Visitor; del maig del 2018 al maig del 2019 s’hi han inscrit 87 persones i s’ha convertit en
la via perquè investigadors i visitants facin una mobilitat a la URV que queda registrada als
departaments i a la plataforma UXXI i que facilita una mobilitat segura.
Pel que fa al subprograma I-Global Student, el nombre d’estudiants que venen a la URV
a través d’aquest programa va en agument. Els estudiants I-Global venen a la URV per un
semestre o un any i participen a les classes regulars, per les quals paguen pels crèdits cursats. Alguns d’aquests estudiants després es matriculen a un màster i, per tant, aquesta ha
demostrat ser una via d’accés interessant.

Relació d’institucions que han visitat la URV
Entre el juny del 2018 i fins al moment de redactar aquest informe han visitat la URV institucions 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 cooperació que contribueixin a consolidar la internacionalització de la Universitat.
Per a cada una d’aquestes visites s’ha treballat amb àmbits i objectius diferents. Un parell
d’exemples del que aporten aquestes visites, es pot veure en aquests articles:
http://diaridigital.urv.cat/en/the-urv-and-the-university-of-arizona-explore-the-possibilityof-offering-joint-degrees/
http://diaridigital.urv.cat/en/italian-viticulture-and-urv-oenology-will-soon-be-collaborating/
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País
Argentina
Bèlgica
Cuba
Estats Units
d’Amèrica
Egipte

Institució
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Thomas More University
Universidad Oriental de Santiago de Cuba
University of Illinois Urbana-Champaign
Doermer School of Business - Purdue Fort Wayne University
Arizona University
Cairo University
Aswan University

Equador

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Irlanda

Dublin City University

Itàlia

Università Cattolica del Sacro Cuore

Japó

Hiroshima University

Marroc
Moldàvia

Université Internationale Rabat
Trade Co-operative University of Moldova
Brainport Development

Països Baixos

Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Business and Economics
Edvance Education International

Rússia

Centro ruso-español RANEPA
Delegació xinesa d’empreses de biotecnologia - Oficina de Barcelona del
European Traditional Chinese Medicine Development and Promotion Center

Xina

Shenyang Institute of Engineering
Binhai School of Foreign Affairs of Tianjing Foreign Studies University
Yunnan Normal University

Xile

Universidad Adolfo Ibañez

Visites STT

S’han rebut visites de personal d’altres universitats en període de formació, com per exemple de la University of Borås i de la Nelson Mandela University de l’Àfrica del Sud. En el
segon cas, aquesta visita va donar lloc al desenvolupament d’un projecte Erasmus+ Capacity Building que es presentarà el 2020 i també d’un curs Study Abroad a mida previst per
al juliol del 2019.
Més informació sobre aquests dos exemples:
http://diaridigital.urv.cat/la-universitat-de-boras-visita-la-urv/
http://diaridigital.urv.cat/en/entrevistes/internationalisation-allows-universities-to-shapetheir-reality-in-the-global-environment
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Relacions amb consolats i ambaixades

S’ha intensificat la relació amb ambaixades i consolats del Benelux, Colòmbia, l’Equador,
Mèxic, Singapur, la Xina i Rússia, i s’han portat a terme les següents accions:
•

Reunions amb els representats institucionals de les ambaixades durant les
missions de la URV a l’estranger o durant l’assistència a fires.

•

Seguiment de les reunions dels agregats d’Educació de les ambaixades amb
la URV.

•

Enviaments d’informació de la Universitat per a facilitar la difusió de la URV
mitjançant l’ambaixada/consolat i/o els centres de recursos associats.

Les visites a consolats i ambaixades són, generalment, fetes pel vicerector d’Internacionalització o, en el cas d’anar a una fira de captació, pel personal que assisteix a les fires.
Mentre que els seguiments, els enviaments de materials, la sol·licitud de reunions, etc. són
fets per l’I-Center.
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Xarxes i associacions universitàries
Pel que fa a la participació en xarxes universitàries d’àmbit internacional, durant el període
de maig de 2018 a maig de 2019, les activitats més remarcables s’han dut a terme en les
xarxes següents:

SGroup European Universities’ Network (SGroup)

El vicerector d’Internacionalització de la URV, el professor John Style, va assistir a l’Assemblea General de la Xarxa d’Universitats Europees SGroup, que va tenir lloc els dies 18
i 19 d’octubre de 2018 a la Università degli studi di Trieste (Itàlia) sota el tema: «Global
Challenges in today’s international Higher Education Sphere».
A l’Assemblea General es va donar a conèixer l’informe d’activitats i despeses de l’any anterior, es van projectar les noves accions per a l’any 2019-20 i es va presentar el nou equip
de l’Executive Committee.

Un moment de la reunió de l’Assemblea General
D’entre les activitats que organitza l’SGroup per als seus socis per tal de poder-los involucrar més a la xarxa i crear més interrelacions entre universitats sòcies, la URV ha participat
en les següents:
–– Curs d’estiu Summer School on Intercultural China Studies a la Shanghai International Studies University, Xina. De l’1 al 31 d’agost de 2018, hi van participar
dos estudiants de la URV. Per al 2019 s’ha llençat de nou la convocatòria i s’han
seleccionat 3 estudiants.
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–– La xarxa SGroup ha ofert 14 beques de l’InterContinental Academic Exchange Programme (ICon), uns ajuts de 1.000 € per a cobrir estades curtes (de 7 dies a un mes)
del PAS i PDI de les universitats sòcies, entre elles la URV, a universitats de Colòmbia i la Xina (7 en total per a cada país, de les quals una per a cada país per a la
URV). Enguany hem tramitat una beca per al professor Josep Maria Solé de l’ETSA
per anar a la Universidad EAFIT de Medellín (Colòmbia).
–– La xarxa SGroup té dos Think Tank, un de Llatinoamèrica i un de la Xina, per tal de
treballar les relacions amb aquestes regions i promoure que les universitats membres de la xarxa col·laborin en inciatives conjuntes amb aquests països. Durant el
2019 es pretén formar el Think Tank Àfrica i esperem poder-hi tenir representants,
com és el cas del Think Tank Xina.

Un grup d’estudiants participants al Summer School on Intercultural China Studies, entre
els quals els dos estudiants de la URV

ISEP

Durant el curs 2018-19, la URV ha ampliat el nombre de places que ofereix a través
d’aquesta xarxa que promou intercanvis entre tots els seus membres. La URV sobretot
aprofita aquesta plataforma per a enviar estudiants URV als EUA, tot i que aquests estudiants també poden triar anar a qualsevol altra institució membre de l’ISEP d’arreu del món.
La URV també rep estudiants de la xarxa en nombre igual als que envia. A la Conferència
AIEA i a la Conferència APAIE s’han fet reunions amb la Direcció de l’ISEP per tal d’endegar
noves iniciatives conjuntes, com podria ser un programa Study Abroad d’estiu per als membres de l’ISEP o que els nostres estudiants puguin participar en un període de pràctiques als
EUA després del seu període d’estudis.
L’ISEP enguany ha celebrat el seu 40è aniversari i per això va fer actes de celebració durant
la conferència NAFSA d’enguany a Washington DC. La URV també va ser present al dinar
que l’ISEP va oferir a la conferència AIEA 2019 a San Franciso.
7

Xarxa Internacional d’Universitats (INU)

Les edicions 26 i 27 de la reunió del Consell General de l’INU van tenir lloc a la Università
Cattolica del Sacro Cuore (Brescia, Itàlia) els dies 15 a 17 de setembre de 2018 i a la Parahyangan University els dies 24 i 25 de març 2019. Aquesta trobada, en què es reuneixen
els representants de cada institució membre, se celebra dos cops l’any i en ambdós casos
hi van assistir el vicerector d’Internacionalització i Marina Casals, de l’I-Center.
Just abans de la reunió de la Parahyangan University es va celebrar un Congrés sobre Intercultural Learning and Global Engagement organitzat per l’INU en què la URV va presentar
el projecte SUCTI. D’aquí en va sorgir l’interès d’elaborar un projecte Erasmus+ Capacity Building amb Indonèsia prenent com a base el projecte SUCTI. Aquest projecte s’ha
començat a treballar amb lideratge de la URV, tot i que la coordinació efectiva la farà la
Parahyangan University.

El grup de participants a la reunió a la UCSC
Per a més informació: http://diaridigital.urv.cat/en/inu-council-meeting-takes-place-inbrescia-italy/
Durant la reunió de Brescia, Marina Casals va presentar l’informe final de l’ajut Seed Money
Fund que la International Network of Universities va atorgar al Centre Internacional de la
URV durant el 2018. L’ajut de fins a 6.500 $ va anar destinat a l’INU Global Training Experience, amb l’objectiu d’unificar sota una mateixa marca les iniciatives formatives ja existents
dels socis INU i crear-ne de noves segons les necessitats identificades entre les sòcies.
D’aquest projecte en va derivar l’INU Internship programme, que té per objecte incrementar
el nombre de pràctiques realitzades pels estudiants entre les universitats membres de l’INU.
A més, el Centre Internacional ha creat un ajut destinat als estudiants URV que demanin
aquest període de pràctiques a través de l’INU. Una estudiant de la URV participa en aquest
programa el juliol del 2019. Assistirà a la JMU durant el Cross Cultural Summer Program.
La James Madison University dels Estats Units, com a sòcia de la xarxa INU, va llençar un
convocatòria per participar al curs d’estiu Cross-Cultural Summer Program: «Leadership
and Global Engagement». De la URV hi va assistir un estudiant en l’edició del 2018 i s’ha
seleccionat un altre per anar-hi el juliol del 2019.
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L’agost del 2018, 5 estudiants (3 de grau i 2 de màster) de la URV van participar en el Seminari Anual sobre Ciutadania Global i Pau a Hiroshima (Japó). Es va celebrar del 4 al 12
d’agost i tractava sobre el tema «Food and Water Insecurity» i hi van participar estudiants
de grau i postgrau i membres del professorat de les diferents institucions membres de l’INU.
Per a l’agost del 2019 s’han seleccionat 3 estudiants de màster de la URV.

Els estudiants de la URV que van participar al seminari d’Hiroshima
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 dos representants de la James Madison University (abril 2019) i n’ha
enviat 1 a la Flinders University (Austràlia).
La URV va enviar 12 estudiants de grau i màster a la 7a Conferència Internacional organitzada per estudiants de la Parahyangan Catholic University (UNPAR) sota el tema: «Global
Mobility and Transportation: Attempting For A Better Living», que va tenir lloc de l’11 al
19 de gener del 2019 a Bandung-Jakarta. Això va ser en part possible gràcies a l’ajut INetworks que finança estades de mobilitat per a activitats promogudes per les xarxes de
les quals la URV és membre, en aquest cas INU.
Per a veure l’article sobre aquesta conferència internacional:
http://diaridigital.urv.cat/en/eight-urv-students-take-part-in-an-international-university-students-conference-in-indonesia/
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Participació en conferències, fòrums, fires i reunions
Formació i conferències internacionals de referència sobre la internacionalització de l’educació superior: ACA, EAIE, APAIE, AIEA i NAFSA, entre d’altres

EAIE

La URV va assistir a la 30a Conferència Anual de l’EAIE celebrada de l’11 al 14 de setembre
del 2018 a Ginebra (Suïssa). El lema de la conferència va ser: «Facing outward». Aquest
any hi van assistir uns 5.700 participants de 95 països diferents. De part de la URV hi van
assistir el vicerector d’Internacionalització, John Style, i Marina Casals i Rebeca Tomás, del
Centre Internacional.
Per a veure més informació, podeu clicar a l’enllaç amb la notícia publicada al Diari Digital de la URV: http://diaridigital.urv.cat/en/the-urv-participates-in-the-biggest-europeanconference-in-the-internationalisation-of-higher-education/
Com en els darrers anys, hi va participar l’estand Study in Catalonia en el qual hi havia 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, una bona
manera de mostrar la nostra Universitat a tots els assistents a aquest acte. D’altra banda, hi
va haver una agenda institucional durant els dies de la Conferència amb una visita al CERN
i una recepció per a la celebració de la Diada de Catalunya.

L’estand Study in Catalonia amb els participants catalans i el Dr. Grau, secretari d’Universitats
i Recerca
Marina Casals, cap del Centre Internacional de la URV, va impartir tres sessions: «The role
of administrative staff as agents of Internationalisation», «Ignite©: What if? International
education in 2050» i «How are you internationalising your non-academic staff?». Al seu
torn, Rebeca Tomás va moderar la sessió «International Credit Mobility: Strategic benefits
for all stakeholders».
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Spotlight Seminar

El vicerector va participar el passat 28 i 29 de novembre del 2018 en un seminari organitzat per l’EAIE en format Spotlight Seminar, que es va fer a The Hague University of Applied
Sciences sobre el tema de la internacionalització a casa.
Participació dins de l’Associació EAIE:
Marina Casals ha estat membre del lideratge de l’associació EAIE des del 2007 fins al setembre del 2018. Va començar col·laborant amb el grup d’experts del tema d’estratègia
i gestió de la internacionalització per, després, passar al Board de l’EAIE i, finalment, va
esdevenir durant el mandat de 2016 a 2018 membre del General Council.
A més, Marina Casals és formadora per l’EAIE del curs: Fonaments de la Planificació Estratègica de la Internacionalització (Fundamentals of Strategic Internationalisation Planning)
que es fa dins el marc de l’EAIE Academy, que s’organitza dues vegades l’any: el mes de
novembre amb la Fall Academy i el mes d’abril amb la Spring Academy. A més, l’any 2018
va oferir una formació in-house a institucions txeques amb un curs promogut per l’Agència
Nacional Erasmus de la República Txeca.
D’altra banda, també ha publicat varis articles al blog de l’EAIE (tres dels quals durant
aquest últim any): https://www.eaie.org/blog.html?queryStr=marina+casals i un seminari
en línia lligat al projecte SUCTI: https://www.eaie.org/training/webinars/webinar-detail/
how-internationalise-non-academic-staff.html

AIEA

Durant els dies 20 a 23 de gener del 2019, Marina Casals va estar present a la Conferència
Anual AIEA que es va celebrar a San Francisco (EUA) amb el tema «What’s next: Possibilities in the Future of International Higher Education». La conferència de l’AIEA aplega uns
800 alts càrrecs en internacionalització (o SIO = Senior International Officers), sobretot
dels EUA, i la URV hi ha assistit en passades edicions (2007, 2008, 2012).
En aquesta edició la URV va donar per primera vegada una sessió a l’AIEA basada en
el projecte SUCTI d’internacionalització al PAS: «Internationalization’s Weak Link: Nonacademic Staff as Game-Changers».

APAIE

El vicerector d’Internacionalització, John Style, i Marina Casals van assistir a la 14a edició
de la Conferència APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) que es va celebrar a Kuala Lumpur (Malàisia) els dies 25 a 28 de març del 2019, a la qual també va assistir una delegació d’universitats catalanes representada amb l’estand: Study in Catalonia.
La delegació catalana, encapçalada pel secretari general del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, va fer una presentació del sistema català d’universitats i
recerca en una conferència en què es va tractar la capacitat d’atracció de les universitats
catalanes per a estudiants internacionals, especialment els provinents del continent asiàtic.
Prèviament, la delegació s’havia reunit amb la directora general d’Educació de Malàisia.
Marina Casals va fer una presentació basada en el projecte SUCTI d’internacionalització
del PAS a la sessió: «The Role of Non-Academic Staff in developing global citizens».
11

Per a veure més informació, podeu clicar a l’enllaç amb la notícia publicada al Diari
Digital de la URV: http://diaridigital.urv.cat/en/the-urv-attends-the-most-important-highereducation-fair-in-asia/
Aquest viatge es va combinar amb l’assistència a la General Council Meeting d’INU (vegeu
la secció xarxes).

L’estand Study in Catalonia amb els participants catalans i Lluís Baulenas, secretari general
del Consell Interuniversitari de Catalunya

NAFSA

Del 27 de maig a l’1 de juny del 2018 Marina Casals (I-Center) i Blanca Domingo (FURV)
van estar presents a la conferència NAFSA de l’Association of International Educators, que
es va celebrar a Filadèlfia (EUA). A més de reunir-se amb socis de tot el món (al voltant de
9.000 participants) i assistir a sessions, Marina Casals va fer una xerrada sobre el projecte
SUCTI, que coordina.
http://diaridigital.urv.cat/en/urv-seeks-new-opportunities-at-nafsa/
Durant els dies 26 a 31 de maig del 2019, el vicerector d’Internacionalització, John Style;
Marina Casals, cap del Centre Internacional, i Blanca Domingo, de la FURV, van participar en la Conferència Anual NAFSA, que sota el lema: «Global Leadership, Learning, and
Change» es va celebrar a Washington DC (EUA). A més de reunir-se amb socis i potencials
col·laboradors de la URV, Marina Casals va presentar i moderar la sessió: «Preparing nonacademic staff for the challenges of internationalization».
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Com cada any, el govern català va organitzar una recepció per donar a conèixer el sistema
universitari català i una agenda institucional que va ser liderada pel Secretari d’Universitats
i Recerca, Dr. Xavier Grau i Vidal, i que va incloure diversos actes junt amb visites rellevants a la George Washington University, a la Delegació del Govern de Catalunya als EUA
i a la National Science Foundation.

Foto de la sessió de la NAFSA en què es va presentar el projecte SUCTI

Altres visites a l’estranger

Àfrica del Sud
La Nelson Mandela University (Port Elizabeth, Àfrica del Sud) organitza cada dos anys la
Family Week en la qual conviden socis de tot el món per a conèixer la Universitat i establir
una xarxa de relacions estratègiques privilegiades. Fan un Partner Business Meeting i un
col·loqui sobre internacionalització. La URV és sòcia d’aquesta Universitat a través de la
xarxa INU i del projecte KA107. En aquesta edició, hi va participar Marina Casals, que va
elaborar la resposta a una de les 4 proposades al debat: «The Higher Education and Society
Colloquium: Internationalisation as a connectoror divider of global and local interaction».
Per a més informació: http://diaridigital.urv.cat/en/urv-visits-the-nelson-mandela-universityduring-its-family-week

Estats Units d’Amèrica
La URV va visitar l’Arizona University (UA) el gener del 2019. La delegació estava formada
pel director de l’Escola d’Enginyeria Química, Josep Bonet; un membre de la Facultat de
Química, Javier López; un membre de la Facultat d’Economia i Empresa, Laia Pié, i la cap
del Centre Internacional, Marina Casals.
Els representants de la URV van tenir l’oportunitat de conèixer els seus homòlegs i discutir
la viabilitat d’oferir programes de doble titulació en format microcampus i que la URV es
convertís en un lloc de Study Abroad per a l’Arizona University. La primera opció permetria als estudiants de la URV cursar estudis de doble titulació i, per tant, obtenir titulacions
tant de la URV com de l’Arizona University. Sota la segona opció, la UA enviaria a la URV
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un nombre significatiu dels seus estudiants, alhora que permetria als estudiants de la URV
passar un semestre o un any a Tucson, Arizona.

Foto de la delegació URV a l’Arizona University (gener de 2019)
Per a més informació: http://diaridigital.urv.cat/en/new-international-collaboration-modelwith-the-university-of-arizona/

Rússia
El mes de gener del 2019, representants de quatre universitats de l’Estat espanyol, entre les
quals la URV van participar al Fòrum Gaidar, que és la trobada més important de científics
i polítics que es fa a Rússia cada any. És en aquest context que es va concretar l’aliança
entre les quatre universitats espanyoles (a més de la URV, la Universitat de València, la
Universidad Carlos III i la Universidad de Oviedo) i les quatre universitats russes: la Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), la
National University of Science and Technology MISIS, la Russian Foreign Trade Academy i
la Tomsk State University, de Rússia. La col·laboració permetrà oferir formació conjunta i
es treballarà, per exemple, en l’oferta de dobles titulacions de grau o màster, cursos d’estiu
i a través del programa Study Abroad i cursos de formació continuada. També permetrà
l’intercanvi de professorat i estudiants entre les universitats i l’elaboració de projectes conjunts de transferència de coneixement i desenvolupament de capacitats per concórrer a les
convocatòries de la Unió Europea.
Més informació a: http://diaridigital.urv.cat/en/russian-and-spanish-universities-join-forcesto-offer-joint-degree-courses/
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Xina
Una delegació de la URV, encapçalada per la rectora i amb el vicerector d’Internacionalització, va visitar la Xina el novembre del 2018 amb motiu del 80è aniversari de la Yunnan
Normal University i amb la voluntat de seguir-hi promovent la mobilitat d’estudiants i professorat, i fomentar la col·laboració científica i docent.
Per a llegir la notícia relacionada amb aquesta visita: http://diaridigital.urv.cat/en/the-urvseeks-to-expand-its-agreements-with-more-than-20-chinese-universities/

Brussel·les
Cada any, el grup de treball de caps d’oficines internacionals de Catalunya i les Balears
organitzen una visita tècnica a les institucions de Brussel·les (Comissió o Seminari Anual ACA). Aquest cop va ser els dies 24 i 25 d’octubre del 2018. Així, poden conèixer les
novetats del programa Erasmus+ i establir-se com a referent d’interlocució davant de les
institucions europees. S’intenta aprofitar una visita a la Delegació del Govern de Catalunya
a Brussel·les.
Enguany el grup es va reunir amb representants de la DG Educació, Joventut, Esport i Cultura.

Dins del context espanyol
Més de 200 tècnics i representants d’universitats espanyoles es van trobar a les Jornadas
de Movilidad Erasmus+ de Educación Superior, organitzades pel Servicio Español para
la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en col·laboració amb la Universidad de
Cantabria els dies 27 a 29 de juny del 2018. Durant les jornades es va parlar dels resultats
de la convocatòria 2017, novetats de la convocatòria 2018 i del finançament per a l’any
2018-19. De part de la URV hi van assistir el vicerector d’internacionalització i dues representants del Centre Internacional, entre elles la cap, que va fer una presentació sobre la
gestió de projectes Erasmus+ KA2.
Una representant del Centre Internacional va assistir a la Jornada Anual de Difusió del
Programa Erasmus+ (2014-2020) de la Unió Europea que es va celebrar els dies 3 i 4 de desembre del 2018 a Madrid i que va estar organitzada pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Aquestes jornades serveixen per a 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 a poder
gestionar el programa d’acord amb aquestes directrius.
El 19 de març del 2019 l’I-Center va ser present a la Jornada sobre Protocolos y Actuaciones
en Casos de Emergencias en Movilidades Internacionales organitzat pel SEPIE, en què es van
tractar els següents protocols: protocol d’actuacions en casos de desastres naturals, protocol
d’actuacions en casos d’atemptats terroristes, emergències consulars i el protocol d’actuacions en casos d’emergències sanitàries a l’exterior. Seguidament, el 20 i 21 de març, Susana
de Llobet de l’I-Center va assistir a les XV Jornadas de Internacionalización y Cooperación de
las Universidades Españolas que es van celebrar a la Universidad de La Laguna.
Les jornades de treball de la CRUE-Internacionalització i Cooperació de les Universitats
Espanyoles van comptar amb les intervencions i presentació de les novetats, les conclusions i els informes dels diferents grups de treball d’aquesta sectorial especialitzada en la
internacionalització de la universitat espanyola i també amb les conferències de diferents
15

representats d’organismes governamentals i participacions a les taules rodones de diferents
experts universitaris. Es van presentar les novetats Erasmus 2019 amb el programa Juncker,
l’increment de pressupost Erasmus 2021-2027, la situació del Brexit, l’impuls del programa
Erasmus sense Papers, les Universidades Refugio, la presentació «El prestigio de España y
de su educación», el Plan Africa III del MAE i, finalment, el plenari de la CRUE amb la
restructuració de dues subsectorials i les eleccions a vocals.

Projectes europeus d’internacionalització
El 2016 el Centre Internacional va participar en la convocatòria de projectes europeus Erasmus+ KA2 per a treballar i transmetre l’experiència de la URV en internacionalització. La
URV es va presentar com a sòcia en quatre sol·licituds, una dins de la convocatòria Strategic Partnership com a coordinadora i tres com a sòcia en projectes Capacity Building. Totes
aquestes sol·licituds van ser seleccionades i ja es troben al seu últim any d’implementació,
ja que tenen una durada de tres anys.

Projecte Strategic Partnership

SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalization) és un projecte europeu
atorgat 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 coordinat pel Centre Internacional de la URV, amb socis a Portugal, Itàlia, els Països Baixos,
Alemanya, Polònia, la República Txeca i Espanya.
El Centre Internacional organitza, des de l’any 2011, cursos de formació sobre internacionalització 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 –sòcia del projecte SUCTI–, de la qual la URV és membre.
Algunes de les accions realitzades 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 universitat participant, l’elaboració d’un informe sobre la internacionalització del PAS o la creació
d’una xarxa de formadors.
Aquest darrer any s’han fet els cursos in-house de formació a les diferents universitats sòcies del projecte. A la URV n’hi ha hagut dos (juliol de 2018 i gener de 2019). També es
va veure la necessitat d’organitzar jornades de seguiment amb els participants dels cursos.
Aquestes trobades de seguiment van ser una bona plataforma per a compartir què han aplicat del curs i com volen continuar formant part d’aquesta comunitat internacionalitzadora.
Dins del projecte, també s’han organitzat Open Seminars als quals han participat altres
universitats de l’estat per conèixer el projecte i com poden aplicar-lo a les seves institucions. La URV va organitzar el seminari organitzat a la UPC i també a Bilbao dins del marc
de l’EAIE Academy (aquest segon en anglès).
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La Best Practice Conference de Porto va contribuir a mostrar el treball i habilitats dels nostres formadors SUCTI i a fer tangibles els resultats dels cursos, oferint a altres institucions
eines per a poder-lo aplicar a les seves universitats.
També s’ha realitzat una àmplia difusió del projecte en conferències internacionals de referència (vegeu l’apartat de conferències), a través de Twitter i del newsletter SUCTI.
A causa del gran interès en aquestes formacions de part d’universitats no integrants del
projecte, s’ha decidit d’oferir cursos de formació després de tancat el projecte oficialment
(agost de 2019) a través de la SUCTI Training Unit, que s’ubica al Centre de Formació Permanent de la FURV.
Al web del projecte es poden trobar totes les informacions i notícies relacionades amb el
projecte: www.suctiproject.com
http://diaridigital.urv.cat/en/successful-conclusion-to-the-staff-training-course-la-internacionalitzacio-cosa-de-tots/

Foto de la Best Practice Conference a Porto

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 principal ajudar a desenvolupar la internacionalització de les universitats sòcies de països no
europeus. En aquest cas concretament: el Kazakhstan, la Xina, Armènia, el Turkmenistan 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. Tots tres projectes es van iniciar l’octubre del 2016 i durant el curs 2018-2019 han avançat cap a la seva
conclusió, han donat resultats i s’han fet els primers passos per a garantir-ne la sostenibilitat.
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Un component important d’aquests projectes és la formació, a càrrec dels socis europeus,
dels socis membres de comunitats universitàries de fora d’Europa, tractant àmbits estratègics per a la internacionalització (BOOST i WELCOME) o la millora dels serveis públics
(ROAD). S’hi inclouen temes tan diversos com el desenvolupament d’un pla estratègic
d’internacionalització, tècniques de màrqueting, la gestió financera d’organismes públics
o el turisme i el transport sostenibles. S’utilitza el mètode de formació de formadors amb
l’objectiu de poder multiplicar els coneixements adquirits a les formacions dins dels seus
propis països d’origen i en l’idioma local amb l’ajuda de material de formació creat específicament per a aquests cursos in-house. Totes les formacions del projectes ROAD i la
majoria dels WELCOME i BOOST s’han impartit durant aquest curs.
Un dels resultats dels projectes és la creació de centres de serveis i de formació (BOOST
i ROAD), i de centres internacionals dirigits a atraure i acollir estudiants internacionals
(WELCOME).
Durant el curs 2018-2019 s’ha avançat en la creació de plataformes en línia dirigides a la
formació de funcionaris públics (ROAD), la projecció internacional de les universitats participants (WELCOME) o el mateix procés d’internacionalització de les institucions sòcies
(BOOST).
S’han organitzat les dues primeres conferències internacionals per a difondre els resultats
dels projectes: el setembre del 2018 a Yerevan (BOOST) i el maig del 2019 a Beijing (WELCOME). La primera conferència internacional del projecte ROAD està prevista a Karakol
el juny del 2019.
Com a part del work package Qualitat, s’han organitzat dues trobades amb representants
de diferents projectes per a avaluar i assessorar mútuament problemes sorgits, una metodologia de treball interessant i enriquidora (interproject coaching).
La URV generalment hi participa amb la presència de la project manager de l’I-Center,
Margarita Wessels, tot i que també s’ha enviat a altres persones de la URV a fer presentacions o intervencions específiques: Marina Casals (Lisboa, juny del 2018), Rebeca Tomás
(Estocolm, febrer del 2019) i Albert Fabregat, del Gabinet Tècnic de Gerència (Perpinyà,
juny del 2019).
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A continuació hi ha un quadre resum d’aquests tres projectes amb el nom, l’objectiu principal
i les institucions que conformen cada consorci:
Projecte

Objectiu

Consorci
Universitat Politècnica de Catalunya
(Espanya)- COORDINADOR
KAZAKHSTAN
Karaganda State Medical University,
LM Gumilyov Eurasian University

WELCOME Towards Incoming
International
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
incoming foreign students,
professors and researchers.

Kazakh University of Economics, Finance
& Trade
Joint Stock Company Narxoz University
XINA
Tongji University,
Beihang University
EUROPA
Universitat Rovira i Virgili (Espanya),
Instituto Superior Tecnico Lisboa
(Portugal),
University of Perpignan (França),
Tallin University of Technology (Estònia),
Royal Institute of Technology (Suècia)
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Instituto Superior Tecnico (Portugal) –
COORDINADOR
KIRGUIZISTAN
Capacity Building Consulting Group,
Issyk-Kul State University,
Arabaev Kyrgyz State University.

ROAD – Regional
Objectives of
Administrative
Development

To develop a retraining system
on strategic management
competencies for high level
civil servants in Kyrgyzstan
and Turkmenistan to ensure a
strong, modern and efficient
civil service.

Jalal – Abad State University
TURKMENISTAN
Turkmen State Institute of Finance,
International University of the Humanities
and Development
EUROPA
Universitat Politècnica de Catalunya
(Espanya)
Escola d’Administració Pública de
Catalunya (Espanya)
Universitat Rovira i Virgili (Espanya)
Universidad de Las Palmas (Espanya)
Royal Institute of Technology (Suècia)
Armenian State Pedagogical University
(Armènia) - COORDINADOR
ARMÈNIA
American University of Armenia,

BOOST - Boosting
Strategies and
Marketing for
Internationalisation
of Higher
Education in
Armenia

To foster and promote
international quality of the
Armenian Higher Education
through the development
of national and institutional
policy framework and tools for
internationalisation consistent
with the recommendations
set forth in the Yerevan
Communique and EHEA
Mobility Strategy 2020

Gyumri pedagogical University,
Yerevan State Conservatory,
Vanadzor State University,
Ministry of Education and Science,
National Information Center
EUROPA
Universitat Politècnica de Catalunya
(Espanya),
Universitat Rovira i Virgili (Espanya),
Instituto Superior Tecnico Lisboa
(Portugal),
Tallin University of Technology (Estònia),
Royal Institute of Technology (Suècia)
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Mobilitat
Tots els estudiants interessats a realitzar una mobilitat el proper any han hagut de presentar
les seves sol·licituds a través de la plataforma MoveOn i tots els coordinadors de mobilitat de
la URV han fet ús del nou sistema per segon any consecutiu i hi han processat les sol·licituds.
Des de l’any acadèmic 2016-17, tots els estudiants sortints que realitzin una estada de mobilitat per a estudis han de superar un curs en comunicació intercultural abans de la seva
mobilitat. La capacitació és proporcionada pel Servei Lingüístic a través del curs d’interculturalitat MOU-TE! i els ajuda a estar més ben preparats per al seu semestre o any a l’estranger.
A principi del curs 2018-19 l’assignació de finançament que la URV va rebre del programa
Erasmus+ estudis, per part del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación), ha permès finançar totes les mobilitats sol·licitades i, a causa del menor nombre de mobilitats reals en relació amb les inicialment concedides, s’ha pogut ampliar el
finançament atorgat a cada estada fins a 10 mesos en el cas de la mobilitat d’estudis, tal
com ja s’havia pogut fer el curs anterior.
En l’àmbit de convenis, abans de publicar la convocatòria de mobilitat internacional 20182019, es va acabar de recollir el 100% de l’oferta de mobilitat que la URV tenia prevista en
els convenis de mobilitat signats, ja fossin Erasmus o convenis bilaterals, per simplificar-ne
la gestió als coordinadors de mobilitat dels centres.
El nombre de convenis internacionals vigents durant el curs 2018-19 ha estat:
•

Convenis de mobilitat del programa Erasmus+: 651

•

Convenis de mobilitat internacional fora del programa Erasmus: 184

•

Convenis de mobilitat d’àmbit estatal SICUE: 84

ERASMUS+ KA107 – Mobilitat internacional

Durant el curs 2018-19 SEPIE va publicar la cinquena convocatòria del programa Erasmus+
Internacional (KA107) que dona la possibilitat a les universitats de la Unió Europea de sol·
licitar finançament del programa Erasmus+ per a realitzar mobilitats fora de la comunitat
europea.
L’estratègia seguida per la URV en aquesta convocatòria, com ja es va fer en l’anterior, va
ser demanar als professors URV si tenien interès a establir convenis de mobilitat KA107
amb socis amb qui ja estiguessin treballant, i el resultat va ser un total de 7 noves propostes
i 2 renovacions amb institucions de projectes d’edicions anteriors. El Caire i el Marroc són
els països que repeteixen respecte del projecte 2017-19, mentre que els nous han estat
Rússia, Mèxic, l’Argentina, Colòmbia, Laos i Moçambic. El resultat es farà saber a finals de
juny del 2019 i seria per a realitzar les mobilitats en els cursos 2019 a 2022, donat que el
programa ha introduït la novetat de mobilitats durant 3 anys en lloc de 2, com era habitual.
A més, durant el mes de juliol del 2018 es van donar a conèixer els resultats de selecció
de la quarta convocatòria per a la qual la URV va aconseguir 3 projectes amb Moldàvia, el
Marroc i Tunísia per als cursos 2018-20.

21

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.
En aquests moments s’està tancant el projecte KA107 2017-19 i el grau d’assoliment de
mobilitats amb les universitats participants d’Egipte, el Marroc i l’Àfrica del Sud és de més
del 97%. A més, del projecte 2018-2020 ja s’han fet 4 mobilitats de les 17 adjudicades. Les
dades es poden consultar al quadre de mobilitats de la següent secció.

ERASMUS+ KA103 – Mobilitat Erasmus i altres programes de mobilitat

Per al curs acadèmic 2018-19, les dades dels estudiants que han participat en programes
de mobilitat internacional han estat les següents:
Programes

IN

OUT

Erasmus+ Estudis

316

292

Erasmus+ Pràctiques

10

108

MOU Estudis

69

23

MOU Pràctiques

1

17

ISEP

8

7

I-Global

9

4*

I-Networks

-
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*Aquest nombre indica els estudiants que marxen sense programa de mobilitat i han d’omplir el formulari IC5. La majoria són estudiants en pràctiques.
Les xifres del curs 2018-19 de la mobilitat Erasmus+ del PDI i PAS de la URV són les que
es mostren a continuació:
Programes

IN

OUT

Erasmus+ STA

20

16

Erasmus+ STT

40

17 (una beca
0)

Erasmus+ International - STA

5

4

Erasmus+ International - STT

4

4

I-Global

70

-

-

5

I-Networks

Pel que fa a les mobilitats en programes d’àmbit estatal, les xifres segons el programa en
relació amb el curs 2018-19 són les següents:
Programes

IN

OUT

SICUE

22

64

DRAC PAS

-

4

DRAC FORMACIÓ AVANÇADA

-

1

Les mobilitats del programa DRAC es compten de maig de 2017 a maig de 2018.
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Promoció i seguiment dels programes de mobilitat sortint
Abans de la publicació de la convocatòria de mobilitat internacional i com cada any, l’octubre del 2018 es va realitzar una xerrada adreçada a tots els estudiants URV que volguessin participar en un programa de mobilitat d’àmbit nacional o internacional gestionats a
l’I-Center durant el curs acadèmic 2019-2020. 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 streaming. Els estudiants URV 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 internacional
sortint, seguint la pràctica iniciada fa dos cursos, les sessions informatives que es realitzaven
per campus s’han concentrat en una única sessió presencial al Campus Catalunya, retransmesa en directe a tots els campus i amb la possibilitat de fer el seguiment des de qualsevol
ordinador amb connexió. Aquesta sessió es va realitzar el 19 de març del2019 i s’adreçà als
estudiants de mobilitat seleccionats per a realitzar una estada internacional el curs 2019-20.
Un cop més s’ha ofert formació en el programa de gestió de la mobilitat MoveOn a tots
els coordinadors de mobilitat interessats. S’ha vehiculat a través de la formació per a PDI
i PAS mitjançant un curs PROFID i un curs de formació del PAS, i va comptar amb uns
20 assistents. El curs ha tingut 2 sessions, la primera orientada al coneixement general del
programa i la segona específica del procés d’assignacions de places de mobilitat.
Aquest any, un cert nombre d’estudiants poden estar afectats pel Brexit. En aquest sentit es
va participar a la jornada informativa per a universitats sobre el Brexit que va organitzar el
SEPIE i s’ha informat puntualment a tots els afectats sobre les novetats relacionades amb
aquest tema. Es va oferir als estudiants la possibilitat de triar una segona destinació europea (fora del Regne Unit), si així ho desitjaven, per tal d’assegurar-se una plaça amb beca
Erasmus. Es pot veure més informació al respecte en la notícia: http://diaridigital.urv.cat/en/
opinions/the-uncertainties-of-the-brexit-in-the-exchange-programmes/
El mes de juliol del 2018 es va organitzar la reunió informativa anual amb els/les coordinadors/es de mobilitat de la URV, en la qual es va informar de les novetats de les convocatòries de mobilitat internacional, el calendari, el procediment, les propostes de millora i els
resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants.
En la mateixa reunió es va informar sobre la data límit de signatura de convenis de mobilitat internacional perquè es puguin incloure les places de mobilitat internacional per estudis
a l’oferta de la propera convocatòria. També es va demanar als coordinadors que revisessin
l’oferta de mobilitat internacional i que comuniquessin els canvis que consideressin adients el més aviat possible, junt amb els requeriments específics de cada centre que han de
figurar en la convocatòria, tant per estudis, com per pràctiques.
Respecte al finançament de les estades de mobilitat realitzades en el marc del programa de
mobilitat Erasmus+, el curs 2018-19 es va gestionar la primera edició de la convocatòria
de beques Santander Erasmus per a les estades de mobilitat previstes per al curs 2019-20.
Quant a les relacions establertes el 2017 amb Brainport Development, una organització de
desenvolupament econòmic regional que treballa amb representants de la indústria, institucions relacionades amb el coneixement i autoritats públiques (triple hèlix) per enfortir la regió
tecnològica de Brainport Eindhoven (Països Baixos), s’ha aconseguit enviar dos estudiants de
la URV i el passat mes de maig del 2019 Tinus van de Pas va visitar, altra vegada, la URV per
a poder aclarir certs aspectes de la gestió de les convocatòries de places i les mobilitats i va
entrevistar dos estudiants URV interessats en pràctiques als Països Baixos. Prèviament, Van de
Pas s’havia reunit amb la persona que coordina aquesta col·laboració al CIC, Cristina Escobar.
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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 gaudir
de més de 40.000 ofertes en més de 125 països. Durant el curs 2018-19 s’han gestionat 18
carnets ITIC i 70 carnets ISIC.

Acollida i integració
El programa Mentor d’acollida internacional és una de les iniciatives impulsades per la
Universitat que executen les directrius establertes en el PEI per a reforçar la interacció amb
la comunitat universitària internacional i contribuir a la projecció internacional de la institució. Es tracta d’un programa que afavoreix l’acollida i la integració cultural, acadèmica
i lingüística dels estudiants de mobilitat internacionals durant la seva estada a la URV. Al
mateix temps, afavoreix la internacionalització de l’estudiant resident, fomentant la seva
interacció en contextos d’acollida, interacció multicultural i integració. Aquest any han estat mentors 48 estudiants el primer quadrimestre i 41 el segon, que han «mentoritzat» 177
estudiants estrangers el primer semestre i 117 el segon.
Durant el mes de setembre del 2018 es van celebrar un total de 4 sessions informatives dirigides als estudiants de mobilitat internacionals en què van participar 396 estudiants. Se’n
van organitzar 2 al Campus Catalunya i 2 al Campus Sescelades. També es van celebrar 4
reunions de benvinguda el febrer del 2019 en què es van acollir 117 estudiants de mobilitat
que arribaven 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’organitzen conjuntament amb el Servei Lingüístic dues acollides institucionals adreçades 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. El Dr. John Style, vicerector d’Internacionalització; John Bates, coordinador
del Servei Lingüístic; i Marina Casals, cap del Centre Internacional, fan els parlaments de
benvinguda. Després, els estudiants participen en tallers sobre cultura catalana, danses
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tradicionals de Tarragona i tast de vins que elabora la Facultat d’Enologia. La celebració
es tanca amb un refrigeri.

Foto dels estudiants IN després dels parlaments de la benvinguda institucional

Comunicació
La comunicació de la internacionalització és crucial per tal de conscienciar sobre la seva
importància dins i fora de la nostra Universitat.
S’ha treballat la comunicació a través de diverses eines:
•

URV International Newsletter de periodicitat bimensual. Se n’han publicat 5 durant els mesos de maig de 2018 a maig de 2019. Actualment, el mes de maig de
l2019, la URV International Newsletter té 172 subscriptors, donat que el juny
del 2018 es va haver d’aplicar el nou reglament general de protecció de dades i
en demanar als subscriptors que confirmessin la seva subscripció, el nombre va
baixar considerablement. En canvi, ha augmentat ostensiblement el nombre de
subscriptors que obren la Newsletter i el nombre de clics a les notícies.

Enguany també s’ha treballat per tal de millorar el format de la Newsletter i vam fer algunes
reunions amb el Gabinet de Comunicació per pactar-ne els continguts i una nova imatge.
Es pot veure a través de tota aquesta memòria d’activitats totes les notícies que s’han generat en l’àmbit d’internacionalització. Moltes d’elles fins i tot redactades des del Centre
Internacional, i altres en col·laboració amb el Gabinet de Comunicació.
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•

Xarxes socials:
S’han mantingut els perfils a Facebook i Twitter amb l’objectiu de fer difusió de
totes les activitats que no són susceptibles de ser publicades com a notícia al
butlletí internacional o al 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 URV -> gestors de xarxes socials comparteixen informació
–– Facebook: International Center URV (1.243 seguidors)
Grups creats a FB:
–– Estudiants de mobilitat URV 2018-19
–– Official URV Exchange students 2018-19
–– Twitter @icenterURV (356 seguidors)

•

Altres eines comunicatives poden ser el merchandising, com el pop-socket
(suport per al mòbil) que es va crear l’any passat, el Passport of Experiences
que s’ha desenvolupat aquest any i que es farà imprimir per als estudiants IN
que vindran el setembre del 2019 i els ventalls i llibretes URVery International
que hem creat per a la setmana internacional o diferents actes futurs del Centre
Internacional. Els estudiants internacionals entrants reben, doncs, com a detall,
junt amb una bossa de cotó orgànica, la carpeta URV, un pop-socket i, a partir
d’ara, el Passport of Experiences.
A l’I-Center també comptem amb uns imans de castellers que transmeten la
idea de «la internacionalització, cosa de tots», en línia amb el curs d’internacionalització per al PAS i el projecte SUCTI. D’altra banda, a l’I-Center continuem mantenint unes vitrines amb els productes de la botiga URV que es poden
adquirir directament.

Foto del ventall URVery International
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