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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS  
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Dins del capítol sisè del títol segon dels Estatuts de la Universitat de València “De les 
comissions assessores dels òrgans centrals de la Universitat” s'inclou l’article 115 dels 
Estatuts de la Universitat de València. En ell s’estableix que, per a l’estudi de certs 
assumptes, el Claustre, el Consell de Govern i el rector o la rectora poden acordar la 
constitució de comissions no permanents. Les competències, la composició i les 
normes de funcionament d’aquestes comissions s’especificaran en els reglaments 
respectius, que hauran de ser aprovats per l’òrgan que les cree. En tot cas, els 
reglaments hauran de ser notificats al Consell de Govern. 
 
La projecció internacional és una de les principals senyes d'identitat de la Universitat de 
València i d’aquesta forma s’ha recollit en el seu Pla Estratègic. Consegüentment, és 
important definir i consensuar la política internacional de la institució en les seues 
diferents manifestacions, proposar les línies d’actuació i les àrees prioritàries de l’acció 
exterior i de manera paral�lela promoure iniciatives de la comunitat universitària en 
l'àmbit de la internacionalització amb la finalitat que aquesta política es constituïsca com 
un dels seus pilars fonamentals. 
 
En aquest sentit, l’article 122.2 dels Estatuts indica que la Universitat de València ha de 
fomentar la mobilitat de l’alumnat, tant en l’àmbit europeu com en altres àmbits 
universitaris de cooperació internacional. Aquest objectiu s’ha aconseguit en els darrers 
anys, ja que la institució ocupa una posició capdavantera en l'intercanvi i la mobilitat 
d'alumnes, tant a escala nacional com internacional. Com a mostra d'això, la Universitat 
de València ocupa les primeres posicions en l’espai europeu en nombre d'estudiants  
quant al programa de mobilitat més rellevant, el programa Erasmus. 
 
Recollint tot el que s’ha dit, en compliment del que disposa l´article 225 dels Estatuts de 
la Universitat de València i a fi de disposar d’un òrgan que servisca d’assessorament 
per a les qüestions exposades, s’aprova el present Reglament de la Comissió 
d’Internacionalització de la Universitat de València.  
 
CAPÍTOL I. Naturalesa, Composició i Competències 
 
Article 1. Definició  
1.1 La Comissió  de Relacions Internacionals és l’òrgan de consulta, proposta i 
assessorament de la Universitat de València en matèria d’internacionalització i de 
relacions amb altres universitats i institucions estrangeres, així com també d’estudis i 
de col·laboració docent. 
1.2 La Comissió de Relacions Internacionals podrà actuar per Subcomissions, que 
informaran de la seua activitat a la Comissió. 
1.3 Per a l’exercici de les seues funcions, la Comissió de Relacions Internacionals, podrà 
sol�licitar l’assessorament de personal expert. 
 
Article 2. Composició  
2.1 La Comissió de Relacions Internacionals estarà integrada pels següents membres: 
a) El/la vicerector/a amb competències en relacions internacionals, que la presidirà. 
b) El/la delegat/da del rector per a la mobilitat i l’intercanvi. 



	   	  

c) El degà o degana o director o directora de cadascuna de les Facultats i Escoles, o 
persona en qui delegue. 
d) Un membre del personal docent i investigador (PDI) de cadascuna de les següents 
branques: ciències de la salut, ciències, enginyeria-arquitectura, arts i humanitats, i 
ciències socials i jurídiques, nomenats pel vicerectorat amb competències en relacions 
internacionals. Per a les branques de ciències i enginyeria-arquitectura es designarà un 
sol representant. 
e) Un membre del personal d’administració i serveis (PAS) nomenat pel vicerectorat 
amb competències en relacions internacionals.  
f) El/la responsable d’administració i serveis de relacions internacionals, qui actuarà 
com a Secretari/ària. 
g) Dos representants dels/les estudiants/es elegits per l’Assemblea General 
d’Estudiants. 
2.2 Els membres esmentats en els apartats 2.1.d) i 2.1.e) seran nomenats cada 
vegada que es renove el vicerectorat amb competències en relacions internacionals. 
2.3 Els dos estudiants/es a que es refereix l’apartat 2.1.g)e seran elegits per 
l’Assemblea General d’Estudiants per períodes anuals.  

 
Article 3. Competències  
Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals: 
a) Proposar les línies d’actuació en l’àmbit de la política internacional de la Universitat de 
València, tenint en consideració les línies estratègiques de la institució. 
b)Assessorar sobre les àrees geogràfiques prioritàries per a la internacionalització de la 
Universitat de València. 
c)Informar sobre les propostes de la comunitat universitària i dels òrgans de govern en 
l’àmbit de la internacionalització. En particular, informar sobre les propostes de convenis 
internacionals, els projectes internacionals en matèria educativa i la participació en 
xarxes i associacions internacionals. 
d)Informar sobre les propostes de programes de dobles titulacions i titulacions 
conjuntes amb universitats internacionals. 
e)Fer el seguiment anual de les actuacions en política internacional de la institució. 
f)Estudiar i proposar línies d’impuls i suport a la internacionalització de la Universitat de 
València: estudis i mobilitat d’alumnat, PDI i PAS. 
g)Proposar els criteris per a les convocatòries d’ajudes en l’àmbit de la política 
internacional, així com informar de la seua resolució. 
h)Debatre i analitzar els criterios per al reconeixement d’estudis cursats en programes 
de mobilitat. 
i)Proposar canvis en la normativa de mobilitat d’estudiants/tes. 
j)Totes aquelles funcions que li encomane el Consell de Govern. 
 
CAPITOL II. Funcionament 
 
Article 4. Convocatòria  
El president o la presidenta convocarà la Comissió de Relacions Internacionals quan ho 
determine o quan ho sol�licite la quarta part del nombre legal de membres de la 
Comissió. En qualsevol cas, la Comissió es reunirà, almenys, una vegada a l’any. 
 
Article 5. Règim de funcionament 
La Comissió de Relacions Internacionals funcionarà d’acord amb allò establert en 
l’article 229 dels Estatuts de la Universitat de València i la llei reguladora del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Disposició derogatòria.  
Aquesta normativa deroga qualsevol altra normativa anterior que s’hi opose.   
 
Disposició final.  
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern. 
 


