Informe de gestió 2019

3.5.1.1
Servei de Relacions Internacionals i
Cooperació
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
s’encarrega de gestionar els programes de mobilitat
de la Universitat de València, fomentant l’intercanvi
d’experiències en l’àmbit internacional. També
assessora els membres de la comunitat universitària
sobre programes i projectes d’educació en l’àmbit
internacional i coordina les relacions amb altres
universitats estrangeres.

La representació de la Universitat en xarxes
internacionals, la gestió del projecte d´universitats
europees “FORTHEM” o l’oferta de cursos específics
per a estudiants estrangers són altres de les tasques
desenvolupades pel Servei. Així mateix, també
desenvolupa les accions de cooperació al
desenvolupament a la Universitat de València.

Principals resultats de la gestió ordinària
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València gestiona les activitats
vinculades a la internacionalització i la cooperació al desenvolupament. A aquest efecte, el Servei es
divideix funcionalment en tres grans branques: programes de mobilitat, internacionalització i cooperació
al desenvolupament.
L’organització dels programes de mobilitat dels estudiants, del professorat i del personal d’administració
i serveis constitueix l’activitat principal en l’activitat ordinària del Servei, tenint en compte la posició de
lideratge que ocupa la Universitat de València en aquesta matèria a nivell internacional. La gestió dels
programes de mobilitat implica l’aprovació de les convocatòries, la signatura dels convenis amb altres
universitats estrangeres que donen cobertura a les estades de mobilitat, la preparació i selecció de
l´alumnat per a les estades internacionals i l’acolliment de l´alumnat estranger.
En l’àmbit de la internacionalització, el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació ha dut a terme
diverses accions per aconseguir una major visibilitat i reputació internacional. D’una banda, s´ha
consolidat la presència en algunes de les xarxes d’universitats més prestigioses a nivell internacional,
com la Utrecht Network, el Grupo Tordesillas, el Grupo Compostela de Universidades o la Silk Road
University Network, o el consorci del Real Colegio Complutense a Harvard. D’una altra banda, es
continua amb la gestió de la signatura dels convenis de col·laboració amb altres universitats
estrangeres i de l’oferta de cursos de formació específics adreçats a estudiants internacionals
procedents dels Estats Units, amb una participació que s’acosta als 300 estudiants.
El Servei també ha donat suport i ha participat activament en la presentació de projectes internacionals
educatius i de formació finançats per la Unió Europea en el marc del programa europeu Erasmus+. En
aquest context, la fita més important aconseguida el 2019 per part del Servei de Relacions
Internacionals i Cooperació ha estat la consecució del projecte d´universitats europees “FORTHEM”.
La implantació de consorcis d´universitats europees és l´objectiu estratègic de la Unió Europea en
ensenyament superior dins del programa Erasmus+. “FORTHEM” és el consorci en què participa la
Universitat de València junt amb unes altres 6 universitats europees. La Universitat ha estat una de les
11 universitats espanyoles que han aconseguit un dels 17 projectes d´universitats europees i l’única
universitat pública de la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a la cooperació al desenvolupament, s’han dut a terme les activitats de cooperació que
aprova cada any la Comissió 0,7 de la Universitat de València, el finançament de la qual es destina
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fonamentalment a convocatòries de beques adreçades a estudiants dels països més desafavorits i a
projectes de professorat que redunden en benefici dels països més desafavorits. El Servei també s’ha
ocupat de la presentació, la gestió i la justificació de projectes de cooperació al desenvolupament, tant
en les convocatòries pròpies de la Universitat de València, com en les convocatòries d’altres
institucions. Així mateix, s´ha gestionat tot un ventall d´accions per a la implantació dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) a la Universitat de València.

Mobilitat d’estudiants
Erasmus+
La principal activitat del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació és la mobilitat Erasmus, tant
dels estudiants com del seu personal. Gràcies a aquest programa, més de 50.000 estudiants (incloenthi estudiants entrants i ixents de la Universitat de València) han participat en el programa des que es
va iniciar fa més de 30 anys.

Erasmus estudis
És la modalitat que té més tradició. En el curs 2018-2019, 1.601 estudiants matriculats en els graus i
els màsters de la Universitat de València van fer una estada acadèmica en una altra universitat europea,
alhora que es reberen 2.265 estudiants procedents d’altres universitats europees.
Atès que Erasmus forma part de l´estratègia internacional de la Universitat de València, la institució ha
donat suport al programa amb fons del seu propi pressupost. Així, s´han complementat les ajudes del
programa per tal de garantir que tot l´estudiantat interessat puga tenir finançament per fer una estada
Erasmus de curs complet, ja que la Unió Europea només garanteix 7 mesos de beca. L’import total de
les diferents ajudes que rep la Universitat de València per pagar les beques dels participants al
programa Erasmus al curs 2018-2019, ha estat el que es mostra en la taula següent.
Fons gestionats
Fons de la Unió Europea rebuts per la Universitat

Import
4.486.301 €

Fons propis de la Universitat de València

994.355 €

Beques Generalitat Valenciana

301.276 €

El programa Erasmus estudis no només està adreçat als estudiants de grau. La Universitat de València
convoca un programa específic per a alumnat de màster. Els països amb major nombre de mobilitats
entrants han estat Itàlia, Alemanya, França i Regne Unit. Mentre que Itàlia, Alemanya, Regne Unit i
França son els països amb més mobilitat ixent.

Erasmus amb països no europeus
La Universitat ha augmentat la seua participació dins del programa “International Credit Mobility”,
mitjançant el qual s’estén el programa per a participants de països de fora de la Unió Europea i que
permet que l´alumnat estranger puga gaudir d´una beca Erasmus. En el curs 2018-2019 el programa
ha disposat d’un pressupost de 549.435 euros, amb 81 mobilitats d´alumnat i 36 de personal PAS i PDI.
Les universitats sòcies al programa són dels països següents: Armènia, Bielorússia, Bòsnia, Iran, Israel,
Kazakhstan, Marroc, Sèrbia, Rússia, Tunísia, Ucraïna i Xina.

Erasmus pràctiques
Constitueix la segona modalitat més important dins del programa Erasmus per a l´alumnat. El programa
Erasmus pràctiques s’estructura en dues modalitats: pràctiques curriculars per a estudiants matriculats
en els plans d’estudi oficials i pràctiques per a titulats recents. Un total de 132 alumnes de grau, màster
i doctorat han aconseguit gaudir d´una beca Erasmus pràctiques.
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Erasmus amb necessitats especials
La Universitat de València ha donat més de 500 ajudes econòmiques addicionals als estudiants amb
situacions econòmiques desfavorables. També s´ha enviat 8 estudiants discapacitats a fer estades de
mobilitat Erasmus, amb una dotació econòmica de 30.022 euros. En aquest sentit, el Servei de
Relacions Internacionals i Cooperació organitza una jornada anual per difondre el programa Erasmus
entre d´alumnat amb discapacitat. Això li permet ser una de les universitats del país amb més
estudiantat Erasmus amb necessitats especials.

Programa del Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols
(SICUE)
El programa del Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE) permet als
estudiants fer una estada acadèmica en una altra universitat espanyola, amb ple reconeixement
acadèmic. Durant el curs 2018-2019, aprofitant l’extensa oferta que té la Universitat de València quant
a convenis de mobilitat SICUE amb altres universitats espanyoles, 111 estudiants de la Universitat de
València han fet una estada del SICUE, mentre que es van rebre 201 estudiants d’altres universitats
espanyoles.

Programa internacional
Dins del programa internacional s’ofereix als estudiants de grau la possibilitat de fer estades d’estudi
amb reconeixement acadèmic a universitats no europees amb què la Universitat de València ha subscrit
un acord específic d’intercanvi. Hi ha una elevada oferta de places a 120 universitats de països com
els Estats Units, Canadà, Rússia, Amèrica Llatina, el Japó, la Xina, Corea, Vietnam o Austràlia. El curs
2018-2019 es van enviar 158 estudiants, mentre que se’n van rebre 235. L’estada dels estudiants
enviats es va finançar mitjançant els fons que indica la taula següent. Brasil, els Estats Units i Mèxic
han estat els països amb major mobilitat entrant; mentre que els Estats Units, Mèxic i Argentina són els
països amb major mobilitat ixent.
Fons

Import

Beques Santander

200.000 €

Pressupost de la UV

335.000 €

En el context dels programes internacionals, cal destacar l’esforç per fomentar les dobles titulacions
internacionals a la Universitat de València, tant en estudis de grau com de màster.

Altres programes de mobilitat per a estudiants
Mitjançant un acord amb Banco Santander, la Universitat de València ha adjudicat vint-i-nou beques de
3.000 euros dins del programa Grau Iberoamericà perquè els estudiants de la Universitat de València
realitzen estades semestrals a universitats iberoamericanes que tinguen subscrit un acord de
collaboració amb Banco Santander.
Una altra convocatòria que ha tingut finançament per a estades són les beques per a estudiants de
doble titulació internacional a destinacions europees. Les beques especials per a estudiants a la
Universitat de Magúncia Johannes Gutenberg tenen l’origen en un conveni de mobilitat en règim de
reciprocitat amb aquesta universitat alemanya, que es va signar a la darreria dels anys 70.

Mobilitat per al personal docent i investigador
El Servei de Relacions Internacionals organitza diverses convocatòries d’ajudes per fomentar la
mobilitat entre el professorat.
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Mobilitat del PDI a càrrec de conveni
Es financen les despeses de viatge del professorat de la Universitat de València que visita altres
institucions d’ensenyament superior estrangeres i també les despeses d’allotjament i manutenció del
personal d’universitats estrangeres en estades a la Universitat de València. L’any 2019 hi van participar
99 professors, amb un finançament proper als 100.000 euros procedents del pressupost de la
Universitat de València.

Ajudes Erasmus per a la mobilitat del personal docent i investigador
Aquestes mobilitats permeten adquirir una experiència docent molt enriquidora i a més ofereixen la
possibilitat que l’estudiantat de tot Europa puga rebre docència del nostre professorat. En el curs 20182019, la Universitat va experimentar un increment considerable en el nombre de mobilitats.
Concretament, 136 professors s’han beneficiat d’aquestes ajudes.

Ajudes Erasmus amb països no europeus
Professors d’universitats estrangeres no europees varen impartir docència a la nostra Universitat. Per
la seua part, els professors de la Universitat de València van fer estades a universitats estrangeres no
europees dins d´aquest programa. En total, en el curs 2018-2019, 36 professors estrangers i de la
Universitat de València van participar en aquesta acció.

Mobilitat per al personal d’administració i serveis
Ajudes Erasmus per al personal d’administració i serveis
Aquestes estades es materialitzen en la participació en setmanes internacionals que organitzen les
universitats europees o en visites individuals tutoritzades per part del personal d’altres universitats
europees. Això permet compartir experiències amb el personal d’altres universitats europees. En el curs
2018-2019, la Unió Europea va finançar trenta-set estades a la Universitat de València.

Ajudes Erasmus amb països no europeus
A la primera setmana del mes març de 2019 es va celebrar la segona “Setmana Internacional de la
Universitat de València”, en la qual va prendre part personal d´universitats no europees participants en
el programa Erasmus. Prop de 40 participants de més de 10 universitats gaudiren d´un programa
formatiu i intercultural. A més a més, també es va col·laborar en unes altres dues setmanes
internacionals Erasmus per a professorat organitzades a les facultats de Dret i Economia.

Internacionalització
Projecte d´universitats europees “FORTHEM”
Quant a l´execució d´accions relacionades amb la internacionalització de la Universitat de València, la
fita més important per al Servei ha estat l´adjudicació del projecte d´universitats europees “FORTHEM”.
Ha estat un dels 17 projectes europeus concedits dins de l’acció ‘Universitats Europees’, emmarcat en
el programa Erasmus+. La Universitat de València ha estat una de les 11 universitats espanyoles a les
quals se'ls ha concedit el projecte en la convocatòria de 2019, i l'única universitat pública de la
Comunitat Valenciana a aconseguir-ho.
El projecte suposarà la creació d'aliances innovadores entre universitats europees que permetran la
creació de titulacions conjuntes i el desenvolupament del concepte de ciutadania europea dins de la
diversitat, la multiculturalitat i el multilingüisme amb la finalitat de constituir una universitat transnacional
entre tots els socis. La primera reunió de treball de FORTHEM va tenir lloc a la Universitat de València
al mes d´octubre de 2019 i hi van ser presents representants institucionals de les 7 universitats
europees que formen part de l´aliança: la Universitat de València, la Universitat de Magúncia Johannes
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Gutenberg (Alemanya), la Universitat de la Borgonya (França), la Universitat d’Opole (Polònia), la
Universitat de Jyväskylä (Finlàndia), la Universitat de Letònia (Letònia) i la Universitat de Palerm (Itàlia).

Convenis internacionals
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació promou activament la signatura d’acords amb
institucions d’ensenyament superior d’arreu del món. Aquests convenis, que van ser 30 el 2019,
permeten establir la col·laboració en la recerca i la docència en l’àmbit internacional. A més a més,
l´any 2019 es van signar 323 convenis de mobilitat dins del programa Erasmus, 36 convenis en el
programa SICUE, 4 convenis de doble titulació internacional i 5 convenis específics de mobilitat amb
països no europeus.

Programes específics per a estudiants estrangers
Mitjançant diversos convenis específics amb diverses universitats nord-americanes, la Universitat de
València organitza cursos d’immersió de llengua i cultura espanyoles per a grups d’estudiants nordamericans. L’any 2019 es van impartir un total de 11 cursos, en què van participar 262 estudiants.
També s´ha gestionat una Summer School que tingut el finançament de la xarxa d´universitats
internacional Utrecht Network.

Projectes institucionals a l´àmbit internacional
Al mes d´abril de 2019 es va inaugurar el Centre Rus de la Universitat de València al Campus de
Tarongers, el segon d'una universitat espanyola, amb l'objectiu d´augmentar els contactes i intercanvis
culturals, educatius i científics amb la Federació Russa gràcies a una àmplia oferta formativa.
S´ha col·laborat en el programa de beques internacionals que ofereix el Real Colegio Complutense de
Harvard a investigadors, professors i estudiants de la Universitat. També destaquen les beques PanEuropean Seal Professional Traineeship Programme 2019 per a estudiants que han acabat els estudis
de màster.

Permisos d’estudis
Els estudiants extracomunitaris de la Universitat de València (tant els que venen mitjançant programes
de mobilitat com els que es matriculen en la nostra institució sense participar en un programa de
mobilitat) tenen l’oportunitat d’assessorar-se i sollicitar estades per estudis, així com renovar-les. L’any
2019 es van tramitar un total de 507 expedients d’estudiants estrangers en aquest apartat.

Projectes europeus d’educació
El Servei de Relacions Internacionals s’encarrega dels projectes d’ensenyament que subvenciona la
Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+. La Unitat de Projectes realitza activitats de
sensibilització perquè la comunitat universitària puga conèixer les oportunitats de finançament del
programa. D’altra banda, assessora els membres de la comunitat universitària perquè puguen demanar
aquests projectes. A més a més, també s´encarrega de la supervisió comptable i tècnica dels projectes
que la Unió Europea adjudica a la Universitat de València. El 2019 es van gestionar 18 projectes
europeus, en sis dels quals actua com a coordinadora. La dotació econòmica que rep la Universitat de
València pels 18 projectes és de 850.287,72 €.

Cooperació al desenvolupament
Des del 1995, la Universitat de València destina el 0,7 del seu pressupost a iniciatives de cooperació
al desenvolupament. La institució s’ha consolidat com una actora reconeguda en el sistema de
cooperació i ha esdevingut una de les universitats espanyoles que més contribueix a aquesta finalitat.
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El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació és l’entitat que s’encarrega de coordinar totes
aquestes accions de cooperació, entre les quals destaquen les beques Lluís Vives, Luisa Cardona,
Fundació Carolina i les adreçades a joves investigadores. En el curs 2018-2019, un total de 163
estudiants van poder gaudir d’aquestes beques, amb un import total de 651.551 euros.
A més a més, el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació s’encarrega de tramitar els projectes
de cooperació internacional al desenvolupament. A banda de la convocatòria de projectes propis,
durant l’any 2019 la Universitat també ha estat beneficiària d´un projecte de la Generalitat Valenciana
per al foment deOV Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la Universitat de València.
En aquest sentit, la Unitat de Cooperació ha centrat els seus esforços en aquests objectius,
mitjançant la realització de sessions de sensibilització i visualització dels ODS a l´àmbit universitari.

Magnituds destacades de la gestió ordinària
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei.
Concepte

Dones

Homes

Total

Programes internacionals de mobilitat
Alumnes rebuts Erasmus

1.597

668

2.265

Alumnes enviats Erasmus

1.056

545

1.601

Alumnes rebuts programa internacional

171

64

235

Alumnes enviats programa internacional

103

55

158

Alumnes enviats Erasmus pràctiques

83

49

132

Erasmus PDI

63

73

136

Erasmus PAS

26

10

36

Estades de PDI amb càrrec a convenis

44

55

99

Beneficiaris

111

52

163

Import (€)

-

-

100.000

Pressupost liquidat destinat a beques de cooperació

-

-

651.551

Alumnes rebuts

133

68

201

Alumnes enviats

82

29

111

213

74

287

Altres programes de mobilitat

Beques completes de cooperació (programa 0,7)
Projectes de cooperació

Programa SICUE

Alumnes rebuts cursos estudis estrangers
Finançament projectes europeus d’ensenyament
Import (€)
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850.287

