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Des que es va fundar, la Universitat Rovira i Virgili ha 
volgut adreçar la seva activitat a les necessitats i a la 
realitat socioeconòmica del territori de la Catalu-
nya Sud, i oferir una projecció internacional a la 
seva tasca de docència, recerca i transferència del 
coneixement.

Així doncs, des de l’aprovació i l’entrada en vigor del 
primer Pla estratègic d’internacionalització (2009-13) 
i el posterior segon Pla estratègic d’internacionalitza-
ció, tots dos amb el lema “URV: obrint portes al món 
i al territori” (2014-19), l’increment de la dimen-
sió internacional de la URV ha estat significativa i 
constant. Els objectius assolits per la institució amb 
la implementació dels dos plans estratègics d’interna-

cionalització anteriors es consoliden i s’amplien ara 
amb aquest document titulat “Visió internacional de 
la Universitat Rovira i Virgili 2025”. 

La visió internacional de la URV fixa l’any 2025 
com a horitzó temporal de treball a l’hora d’imple-
mentar les accions proposades i assolir els reptes 
establerts per la Comissió d’Internacionalització i la 
resta d’agents implicats durant el procés d’elaboració 
d’aquest text. 

En resum, aquest document recull els eixos essen-
cials per encarar els reptes que té la URV com a 
institució en el procés continu d’internacionalització 
propi de la societat globalitzada en què vivim.

Context

L’objectiu d’aquesta visió internacional és projectar 
la Universitat al món com un referent social, 
innovador, inclusiu i compromès amb els objectius 
de desenvolupament sostenible. Aquestes directrius 
s’han de veure reflectides en una docència basada 
en el pensament crític que permeti adquirir 
competències interculturals i consciència global, 
en una recerca socialment compromesa i en una 
gestió àgil, flexible i responsable.

La nostra
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Afrontant

NOUS 
REPTES

Per dirigir-nos cap a aquesta visió 
internacional, l’acció d’internacionalització 
de la Universitat Rovira i Virgili se centrarà 
en els quatre punts següents:
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At home
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Abroad
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Society

Projectar la Universitat al món 
com un referent social, 

innovador, inclusiu i compromès amb 
els objectius de desenvolupament 
sostenible. Aquestes directrius s’han 
de veure reflectides en una docència 
basada en el pensament crític que 

permeti adquirir competències 
interculturals i consciència global, 

en una recerca socialment 
compromesa i en una gestió àgil, 

flexible i responsable.
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Institution:
Internacionalització de la institució 
Es plantegen diverses millores en 
els àmbits de comunicació, gestió, es-
tructuració interna i e digitalització per 
millorar la internacionalització de 
la Universitat a escala institucional.

Abroad:
Mobilitat cap a i des l’estranger
A fi d’augmentar l’acció cap a l’exteri-
or de la URV, aquest document inclou 
diferents millores sobre  la mobilitat 
d’estudiants, PAS/PDI i els programes 
Study Abroad que ja implementa la 
Universitat.

Society:
Institució socialment compromesa 
La URV plantejarà la seva acció interna-
cionalitzadora basant-se en el compro-
mís social i els objectius de desenvo-
lupament sostenible, en dues vessants 
prioritàries: d’una banda, proveir de for-
mació des del prisma internacional els 
agents socials que connecten universitat 
i societat civil, i, d’una altra, incloure la 
perspectiva internacional en totes aque-
lles activitats emmarcades en la tasca de 
compromís social de la URV.

At home:
Internacionalització a casa 
En els darrers anys la URV ha executat 
diversos projectes d’internacionalitza-
ció a casa, que es consoliden i amplien 
amb iniciatives de millora de l’oferta 
formativa formal i informal de caire 
internacional, l’establiment d’itineraris 
internacionals tant en formació pre-
sencial com virtual i la incorporació 
transversal de la realitat internacional i 
les seves necessitats.
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PER FER-HO POSSIBLE...

1  Millorarem la projecció de la URV a l’estranger 
fomentant les eines de màrqueting i captació 
d’estudiants, i consolidant l’estratègia d’inter-
nacionalització i la participació en les xarxes 
internacionals, sobretot Aurora, INU i SGroup.

2  Implementarem i executarem el programa de 
l’Aurora European University Alliance en col-
laboració amb la resta d’institucions sòcies.

3  Millorarem l’acollida d’estudiants i personal 
investigador internacional arribats a la URV i 
garantirem que les comunicacions oficials i les 
retolacions de la Universitat estiguin en català, 
castellà i anglès.

4  Dotarem el PAS i PDI de formació en matèria 
d’internacionalització i consolidarem els cursos 
SUCTI/SUCTIA, DANG, COIL (Collaborative 
Online International Learning), els cursos d’an-
glès i els de comunicació intercultural perquè 
arribin al màxim nombre de membres d’aquests 
col·lectius. Igualment, dotarem d’eines de 
comunicació intercultural els estudiants perquè 
puguin desenvolupar el seu esperit crític i esde-
venir agents de canvi.

5  Crearem la figura de PAS i PDI encarregats de la 
internacionalització en cada centre per millorar 
la comunicació constant i agilitzar al màxim els 
processos.

6  Reconeixerem el paper de tots els membre dels 
col·lectius de PAS i PDI involucrats en la interna-
cionalització i en la gestió de la mobilitat.

7  Fomentarem i ampliarem l’ús de plataformes i 
activitats digitals que permetin una internacio-
nalització més àgil i eficaç de la docència.

La Universitat Rovira i Virgili té la 
vocació de ser una institució amb 
projecció internacional i inclusiva 
amb totes les persones que formen 
part de la comunitat universitària. 
Per  garantir-ho, vol donar eines 
per a la internacionalització a tots 
els col·lectius que hi pertanyen.

Així mateix, es volen millorar 
les estructures i xarxes internes,  
fomentar la digitalització per faci-
litar  la gestió dels processos en-
caminats a la internacionalització 
de la URV, i millorar el reconeixe-
ment de les persones involucrades 
en aquests procediments.

01
Institution

Internacionalització 
de la institució
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02
La mobilitat dels estudi-
ants i dels col·lectius PAS 
i PDI és part fonamental 
del procés d’internaci-
onalització de la URV. 
És per això que es vol 
consolidar i ampliar el 
creixement percentual de 
membres de la comunitat 
universitària que partici-
pen en una experiència 
internacional en alguna 
de les institucions sòcies 
o fan pràctiques en 
empreses o institucions a 
l’estranger.

No obstant això,  seguint 
el ferm compromís de 
la URV d’acomplir els 
objectius de desenvo-
lupament sostenible, 
també es faran esforços 
perquè aquestes mobi-
litats tinguin lloc de la 
forma més sostenible 
possible, promovent l’ús 

de mitjans més ecològics 
i racionals. Així mateix, 
s’ha de vetllar perquè la 
manca de recursos eco-
nòmics o altres possibles 
impediments no siguin 
un entrebanc a l’hora de 
tenir una experiència in-
ternacional durant la vida 
universitària dels nostres 
estudiants i professionals.

Igualment, els cursos 
Study Abroad que des 
de fa temps organitza 
la Fundació URV i han 
permès ampliar l’ofer-
ta formativa i atraure 
públic internacional 
s’han convertit en una 
baula important en la 
internacionalització de la 
Universitat; per tant, cal 
seguir promocionant-los, 
i millorar-ne i ampliar-ne 
l’oferta.

Mobilitat cap a 
i des de l’estranger

PER FER-HO POSSIBLE...

1  Promourem fórmules de mobilitat al-
ternatives a les tradicionals, bàsicament 
semivirtuals i de curta durada perquè 
encaixin amb les necessitats d’un alumnat 
amb realitats personals i laborals cada cop 
més diverses.

2  Crearem una plataforma d’experiències, 
resultats i contactes de mobilitat per a 
PAS i PDI que servirà de referent a la resta 
de membres d’aquests col·lectius a l’hora 
d’escollir destinacions per fer estades  
d’observació professionals staff sha-
dowing o participar en setmanes interna-
cionals (staff weeks).

3  Consolidarem i millorarem l’oferta de cur-
sos Study Abroad a mida i treballarem per 
implementar a la URV una escola d’estiu 
internacional que pugui ser atractiva per 
captar futurs estudiants, especialment de 
màster, postgrau i doctorat.

Abroad
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03 Institució
socialment
compromesa

PER FER-HO POSSIBLE...

1  Dotarem d’eines i consciència interna-
cionals (formació) els actors que fan de 
pont entre la Universitat i la societat civil, 
perquè puguin integrar aquesta visió 
internacionalitzadora en totes les activi-
tats que duen a terme.

2  L’Oficina de Compromís Social de la URV 
incorporarà aquest prisma internacional 
en les activitats que coordina:

	 •	Aprenentatge	i	servei	(ONG)

	 •	Voluntariat

	 •	Cooperació	al	desenvolupament

	 •	Campus	extens

	 •	Aules	de	la	Gent	Gran

	 •	URV	Ciutadana

	 •	Esports	URV

	 •	Oficina	de	Medi	Ambient

	 •	Programa	Alumni	Internacional

Society
Des que es va fundar, la URV 
sempre ha volgut estar lligada al 
territori que l’acull i que la seva 
formació i investigació tinguin 
un impacte social positiu per al 
Camp de Tarragona, Baix Pene-
dès i les Terres de l’Ebre.

 Aquest compromís d’esdeve-
nir una institució d’educació i 
recerca socialment compromesa 
incorpora la dotació d’eines i 
consciència per als actors socials 
involucrats en totes les accions 
que du a terme la Universitat, 
alineant-les amb els objectius de 
desenvolupament sostenible de 
les Nacions Unides i garantint-hi 
la perspectiva internacional.



14 I Visió internacional de la URV 2025  Visió internacional de la URV 2025 I 15

04 Internacionalització 
a casa 1  Oferirem una forma-

ció específica per als 
agents implicats en el 
procés d’internaciona-
lització del currículum. 
També en facilitarem 
i promocionarem la 
implementació en el 
màxim nombre d’en-
senyaments possible.

2  Treballarem per am-
pliar l’oferta forma-
tiva en anglès amb 
programes específics 
d’estudis en aquesta 
llengua o amb itinera-
ris formatius concrets.

3  Fomentarem la millora 
del nivell de llengües 
estrangeres de l’estu-
diantat durant la seva 
estada formativa a la 
URV a través del Ser-
vei Lingüístic, material 
didàctic en línia, etc.

4  Promocionarem i 
afavorirem la imple-
mentació d’activitats 
COIL (aprenentatge 
col·laboratiu inter-
nacional en línia) per 
garantir que tots els 
estudiants tinguin una 
experiència interna-
cional durant la seva 
formació, fins i tot 

aquells que per raons 

personals o econòmi-
ques no poden parti-
cipar en una mobilitat 
internacional.

5  Crearem un sistema de 
reconeixement per al 
PAS, PDI i estudiantat 
implicats en la inter-
nacionalització de la 
seva activitat acadè-
mica i/o professional i 
formativa. Es destinarà 
sobretot a les persones 
que participin en esta-
des de mobilitat, en el 
programa MENTOR, als 
docents i als estudiants 
participants en assigna-
tures COIL, etc.

6  Millorarem de manera 
transversal l’acollida 
internacional a la URV, 
oferint cursos espe-
cífics sobre multicul-
turalitat i tracte a les 
persones que rebem. 
Específicament per 
al cas dels estudiants 
internacionals, millo-
rarem el programa 
MENTOR i hi dona-
rem més visibilitat per 
aconseguir cohesionar 
els estudiants URV 
amb els arribats d’al-
tres cultures.

At home En els darrers anys, el Centre Internaci-
onal de la URV ha promogut diversos 
projectes d’internacionalització a casa 
i hi ha participat, sobretot adreçats a 
la internacionalització del personal 
administratiu i, darrerament, també de 
l’acadèmic.

Aquesta visió internacionalitzadora a 
casa també s’ha de veure reflectida en 
l’ampliació de l’oferta internacional dels 
estudis que s’imparteixen a la Universi-
tat, i en la creació d’itineraris internacio-
nalitzadors per als estudiants i itineraris 
similars professionalitzadors per al PAS 
i PDI.

En aquest apartat d’internacionalització 
a casa, cal destacar que la millora trans-
versal de l’acollida, sobretot d’estudiants, 
però també de personal internacional, 
ha de ser un punt fonamental en què 
s’involucrin totes membres les persones 
que formen part de la comunitat URV.

PER FER-HO POSSIBLE...
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• Projecció 
de la URV a 
l’estranger: 
eines de 
màrqueting, 
seguiment...

• IN: retola-
ció, correus 
electrònics 
oficials en 
3 idiomes

• Oferta 
de més 
formules de 
mobilitat: 
virtual, 
curta durada

• Formació 
prèvia i 
reintegració 
posterior

• Internacionalitza-
ció del 
currículum. 
Formació i 
estratègia 
d’implantació

• Cursos, itineraris 
i programes 
en anglès

• Més activitats 
COIL

• Gestió intercul-
tural de l’aula 
internacional 
(formació a PDI)

• Formació 
per donar 
eines i 
consciència 
als actors 
que fan de 
pont entre 
Universitat 
i Societat 
del prisma 
internaci-
onal i com 
integrar-lo 
en les seves 
activitats

01
Institution

02
Abroad

04
At home

03
Society

• Plataformes 
digitals que 
permetin 
una interna-
cionalització 
més eficaç; 
plataforma 
de classes 
online, acti-
vitats COIL

• PAS i PDI a 
cada centre 
encarregats 
d’internacio-
nalització

• Reconeixe-
ment de tots 
els rols 
internacio-
nalitzadors 
i de la 
mobilitat

• Cursos a 
mida

• Treballar 
un 
concepte 
de 
Summer 
school 
adequat 
per a 
la URV i 
de caire 
internaci-
onal

• Millora 
transversal 
de l’acollida

• Cursos 
específics 
de tracte al 
visitant

• Millora i vi-
sibilitat del 
programa 
Mentor

• Formació 
en internaci-
onalització 
per a tothom: 
SUCTI  
SUCTIA, 
DANG, 
English, Com. 
Intercultural...

• Agilització 
processos

• Plataforma 
de resultats 
per compar-
tir entre PAS 
i PDI

• Week

• Reconei-
xement a 
PAS/PDI i 
estudiants 
especialment 
implicats en 
internacio-
nalització 
(formació, 
mobilitat, 
mentors, 
classes amb 
COIL...)

• Aprenentatge servei

• Demola (empreses)

• Voluntariat

• Cooperació 
al desenvolupament

• Campus extens

• Aules de la Gent Gran

• URV Ciutadana

• Esports URV

• Medi Ambient URV

Comunicació Mobilitat 
estudiants

Oferta
internaci-

onal
Gestió Mobilitat

PAS/PDI
Itineraris 

internacio-
nals

Compromís 
Social

Estructura
Xarxa 

interna

Study
Abroad AcollidaDigitalització Formació

IHES
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