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CURS 2015 /2016

PLA D’ACTUACIÓ DE MOBILITAT DEL CENTRE

1. MOBILITAT ESTUDIANTS IXENTS

OBJECTIU 1: Incrementar la mobilitat internacional
Acció 1: Fer reunions de coordinació de mobilitat del centre
-

Reunió per a assignació de fons OS, inclòs criteri de potenciar la mobilitat, aprovació
de criteris per a adjudicació places Erasmus i debat i aprovació de resultats de
mobilitat i pla d’actuació 2015-16 (octubre 2015)

Acció 2: Signatura de nous convenis
-

Estudi de la signatura d’un nou conveni amb l ‘Alice Salomon University of Applied
Sciences de Berlin, vinculat a Treball Social.

OBJECTIU 2: Donar a conèixer València ciutat i comarques, la UVEG i la Facultat de
CC. Socials.
Acció 1: Intercanvi d’estudiants de Treball Social amb universitats alemanyes
(setembre 2015 i abril 2016)
-

Visita d’estudiants del Grau en Treball Social a la Universitat d’Hamburg i visita
d’estudiants de la mateixa titulació, a València i Gandia, de les universitats
d’Hamburg i Frankfurt (setembre 2015 i abril 2016).

Acció 2: Manteniment i promoció del programa de mentores i mentors (novembre
2015 i febrer 2016)
-

Manteniment del programa de mentores i mentors que, entre altres coses, afavoreix
entre els estudiants el coneixement de la ciutat, la universitat i la Facultat. La
participació del programa es promocionarà recordant-ne l’existència en la reunió
amb estudiants durant la Setmana Internacional i també contemplant l’atorgament
d’un punt en els criteris d’assignació de places Erasmus a aquelles estudiantes i
aquells estudiants que hagen participat en el programa.

OBJECTIU 3: Incrementar la mobilitat d’estudiants in/out
Acció 1. Estudi de possibilitat d’implantació de grups d’Alt Rendiment Acadèmic
(desembre 2015)
-

S’estudiarà la possibilitat de proposar la implantació de grups ARA, en OCA. En cas
que siga possible per nombre d’estudiants, s’estudiarà la possible resposta de
docents i estudiants.
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OBJECTIU 4: Intensificar el vincle entre coordinadors per a ampliar la informació a
l'estudiant en la seua tria d’assignatures a cursar
Acció 1: Contactes sistemàtics a través de correu electrònic (a partir febrer 2016)
Acció 2: Desplaçament a la Universitat de Trenzin (Eslovàquia) del coordinador de
Relacions Laborals per a tractar l’oferta d’assignatures disponible i la manca d’oferta en
anglés.

2. MOBILITAT ESTUDIANTS ENTRANTS

OBJECTIU 1 Millora de la informació per als estudiants entrants
Acció 1: Millor informació sobre limitacions de l’oferta (al llarg del curs)
-

Recordar per correu electrònic als coordinadors d’estudiants incoming la limitació de
matèries en anglès i el fet que es troben en titulacions d’altres centres. Així mateix,
es recordarà la necessitat de tenir un mínim nivell d’espanyol.

3. MOBILITAT PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
OBJECTIU 1 Projecció internacional de l’activitat docent (programa Erasmus
Teacher)
Acció 1: Recollida sistemàtica de dades i incorporació en l’informe anual (al llarg del
curs)
-

Recollida sistemàtica de les demandes de docents en el programa Erasmus Teacher,
per a facilitar la seva incorporació en l’informe de mobilitat de Centre.

Acció 2: Millora del nivell d’idiomes dels coordinadors (dates per determinar)
-

Increment de la millora dels coneixements d’anglès entre coordinadors.

Acció 3: Desplaçament de diversos docents, en el marc del programa Erasmus
Teacher (al llarg del curs)
-

Desplaçaments de diferents docents del Centre a Turquia, Àustria, Itàlia, Estònia i
Rennes (França).
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CALENDARI D’ACCIONS

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

GENER

FEBRER MARÇ

ABRIL

MOBILITAT ESTUDIANTS IXENTS
OBJECTIU 1 Incrementar la mobilitat internacional
ACCIÓ 1
ACCIÓ 2

Reunió de
mobilitat
de Centre
Estudi nou conveni University of Applied
Berlin

OBJECTIU 2 Donar a conéixer la nostra ciutat, universitat i facultat
Intercanvi
d’estudiants
de Treball
Social amb
universitats
alemanyes

ACCIÓ 1

ACCIÓ 2

Manteniment
i promoció
del programa
de mentores
i mentors

Manteniment i
promoció del
programa de
mentores i
mentors

OBJECTIU 3 Incrementar la mobilitat d’estudiants entrants / ixents
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ACCIÓ 1
OBJECTIU 4

Estudi de possibilitat
d’implantació
de grups d’Alt
Rendiment Acadèmic

Intensificar el vincle entre coordinadors per a ampliar la información a l’estudiant en la seua tria
d’assignatures a cursar

ACCIÓ 1

Al llarg del curs a partir de febrero 2016

ACCIÓ 2

Data sense determinar
MOBILITAT ESTUDIANTS ENTRANTS

OBJECTIU 1 Millora de la informació per als estudiants entrants
ACCIÓ 1

Al llarg del
curs

MOBILITAT PERSONAL DOCENT INVESTIGADOR
OBJECTIU 1 Projecció internacional de l’activitat docent (programa Erasmus Teacher)
ACCIÓ 1
ACCIÓ 2
ACCIÓ 3

Al llarg del
curs
Dates per
determinar
Al llarg del
curs
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