
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 i fomentar 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 en xarxes internacionals, la gestió 
del projecte d’universitats europees Forthem o la 
participació en projectes del programa Erasmus+ 
són altres de les tasques desenvolupades pel Servei. 
Així mateix, també desenvolupa les accions de 
cooperació al desenvolupament amb programes de 
beques, projectes de cooperació en terreny i accions 
de sensibilització. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València és la unitat 
encarregada de recolzar les polítiques d’internacionalització de la institució, una tasca estratègica per 
a una universitat del segle XXI. Per dur a terme la seua tasca, el Servei es divideix funcionalment en 
tres grans branques: programes de mobilitat, internacionalització i cooperació al desenvolupament. 

Les mobilitats internacionals de l´alumnat, del professorat i del personal d’administració i serveis 
constitueixen l’activitat principal del Servei, tenint en compte la posició de lideratge que ocupa la 
Universitat de València. 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.  

Pel que fa a la internacionalització, la principal tasca desenvolupada pel Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació està concentrada en el projecte Forthem. Les aliances d’universitats 
europees és un objectiu estratègic de la Unió Europea en ensenyament superior dins del programa 
Erasmus+. Forthem és la universitat europea en què participa la Universitat de València juntament amb 
unes altres vuit universitats europees. L’objectiu és aconseguir la lliure mobilitat de l’alumnat, 
l’establiment de titulacions conjuntes, l’establiment de projectes d’investigació conjunts o la creació de 
projectes d’innovació conjunts per a conscienciar la ciutadania dels avantatges de formar part de la 
Unió Europea. 

El Servei també dona suport i participa activament en la presentació de projectes internacionals 
educatius i de formació finançats per la Unió Europea en el marc del programa europeu Erasmus+. Així 
mateix, es duen a terme diverses accions per aconseguir una major visibilitat i reputació internacionals. 
D’una banda, se n’ha consolidat la presència en algunes de les xarxes d’universitats més prestigioses 
d’arreu del món, com la Utrecht Network, el Grupo Tordesillas, el Grupo Compostela de Universidades, 
la Silk Road University Network o el consorci del Real Colegio Complutense de Harvard. D’altra banda, 
se signen convenis de col·laboració amb altres universitats estrangeres per tal d’enfortir les relacions 
internacionals.  

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 



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. En l´àmbit de la 
cooperació destaca l´execució del programa “Universitat de València amb Ucraïna” que es va ficar en 
marxa en març de 2022 per a fer front als efectes de la invasió russa a Ucraïna. 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 nostra institució. Cal destacar l’impuls que s’ha produït en les 
relacions de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a posar en marxa accions conjuntes. Fruit 
d’aquestes accions, la Universitat ha signat diversos convenis específics on destaquen el de la Càtedra 
de Cooperació i Desenvolupament Sostenible o el del Programa de cooperació universitària per al 
desenvolupament sostenible. En 2022 també s´han ficat en marxa accions innovadores com 
l´establiment del programa de beques d´acolliment per a dones afganes. 

Mobilitat d’estudiants  

Erasmus+ 
Constitueix la principal activitat del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. És una de les 
polítiques europees més valorades i amb millors resultats. Erasmus va molt més enllà dels tradicionals 
intercanvis dels estudiants. Aglutina, també la mobilitat de professorat, investigadors i personal 
d’administració així com projectes innovadors en l’àmbit de l’educació, la formació, el voluntariat o els 
esports. La Universitat de València va obtenir la Carta Erasmus a la Universitat de València per al 
període 2021-27, que l’habilita a participar en les accions del programa Erasmus. En el curs 2021-22 
la institució va rebre una subvenció de 4.295.438 euros per a l´execució de mobilitats i 1.173.949 euros 
per a l’execució de projectes. Una vegada s´han reduït els efectes més greus de la pandèmia, les 
mobilitats internacionals del programa Erasmus han tornat a nivells prepandèmics. 

Erasmus estudis 
Gràcies a aquest programa, més de 50.000 estudiants (incloent-hi estudiants entrants i ixents de la 
Universitat de València) han participat en el programa, que ja ha complit 35 anys.  

És la modalitat que té més tradició. El curs 2021-2022, 2.034 estudiants i estudiantes matriculades en 
els graus i els màsters de la Universitat de València van fer una estada acadèmica en una altra 
universitat europea, i es van rebre 2.706 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. L’import total de les ajudes que ha 
executat la Universitat de València per pagar les beques de l´alumnat en el programa Erasmus el curs 
2021-22 ha estat el que es mostra en la taula següent. 

Fons gestionats Import 

Fons de la Unió Europea executats a la Universitat  3.525.694 € 

Fons propis de la Universitat de València 1.173.972 € 

Beques Generalitat Valenciana 286.818 € 

Beques Erasmus Santander 54.000 € 

Beques Doble Titulació Internacional 50.000 € 

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, amb una convocatòria pròpia. Els països amb 
més mobilitat entrant han estat Itàlia, Alemanya, França i Regne Unit, mentre que Itàlia, Alemanya, 
França i Regne Unit són els països amb més mobilitat ixent.  

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=Erasmus


 

Erasmus amb països no europeus  
La Universitat participa des del seu inici en el 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. El curs 2021-2022, s´han executat 48 mobilitats d´alumnat 
provinents de països com Bòsnia, Tuníssia, Ucraïna o Armènia. 

Erasmus pràctiques  
Permet que l’alumnat realitze pràctiques remunerades en una organització o empresa europea. És 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 134 alumnes de grau i màster han 
aconseguit gaudir d’una beca Erasmus pràctiques: 78 ho han fet en la modalitat de pràctiques 
curriculars i 56 en la modalitat de pràctiques per a recent titulats. 

Erasmus amb necessitats especials  
La Universitat de València ha concedit ajudes addicionals per a alumnat amb menys oportunitats. Més 
d´un terç de l´alumnat que participa al programa Erasmus ha rebut una ajuda addicional de 250 euros 
mensuals. També s’ha enviat 18 estudiants discapacitats a fer estades de mobilitat Erasmus i s´han 
rebut 24. Mentre que 6 alumnes han rebut recolçament a la inclusió; una ajuda addicional per a cobrir 
despeses especials de l´alumnat amb discapacitat. En aquest sentit, el Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació organitza una jornada anual per difondre el programa Erasmus entre 
l’alumnat amb discapacitat. La gestió que es realitza en col·laboració amb UVDiscapacitat es va 
presentar com una bona pràctica a les jornades anuals del programa Erasmus que se celebraren en 
desembre de 2022. Amb tot, la Universitat de València és líder en participació d´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 2021-2022, aprofitant l’extensa oferta que té la Universitat de València en 
convenis de mobilitat SICUE amb altres universitats espanyoles, es van executar xifres de rècord. Un 
total de 200 estudiants i estudiantes de la Universitat de València van fer una estada del SICUE, mentre 
que es van rebre 286 estudiants i estudiantes d’altres universitats espanyoles. 

Programa internacional  
Dins del programa internacional s’ofereix a l´alumnat 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 més de 100 universitats de països 
com els Estats Units, Canadà, Amèrica Llatina, el Japó, la Xina, Corea, Vietnam o Austràlia. El curs 
2021-2022 s’hi van enviar 95 persones i se’n van rebre 149. L’estada dels estudiants enviats es va 
finançar mitjançant els fons de la Universitat de València i del Banc Santander. 

Altres programes de mobilitat per a estudiants  
Per tal de fomentar que l’alumnat obtinga una doble titulació internacional europea (un títol oficial de la 
Universitat de València i un altre títol oficial d’una altra universitat), s´han execututat beques per un 
import de 50.000 euros per a estades de segon any en dobles titulacions europees. 

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=SICUE


Mijançant el programa de mobilitat internacional per a estudis de doctorat, la Universitat de València ha 
enviat 37 persones a universitats estrangeres mitjançant una convocatòria amb un pressupost de 
80.000 euros. 

Les beques especials per a estudiants a la Universitat de Magúncia Johannes Gutenberg és una altra 
convocatòria de beques que té el seu origen en un conveni de mobilitat en règim de reciprocitat amb 
aquesta universitat alemanya signat a la darreria dels anys 70.  

La Universitat també participa en el programa de pràctiques professionals Pan-European Seal en el 
qual l’alumnat de màster pot obtenir una pràctica remunerada d’un any a les oficines d’EUIPO i EPO. 

Mobilitat per al personal docent i investigador 
El Servei de Relacions Internacionals organitza diverses convocatòries d’ajudes per fomentar la 
mobilitat entre el professorat. 

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 2022 hi van participar 
60 professors amb un pressupost executat de 80.560 euros. 

Ajudes Erasmus per a la mobilitat del personal docent i investigador 
Aquestes mobilitats permeten adquirir una experiència docent molt enriquidora a l’estranger. A més a 
més, ofereixen la possibilitat que l’estudiantat de tot Europa puga rebre docència del nostre professorat, 
la qual cosa fomenta la “internacionalització a casa”. Al curs 2021-2022, la Universitat de València va 
rebre 82.943 euros per a sufragar aquestes mobilitats. 

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 pel personal d’altres universitats europees, 
cosa que permet compartir experiències amb el personal d’altres universitats europees. El curs 2021-
2022, la Unió Europea va finançar amb 27.371 euros les estades dels membres de la Universitat de 
València. 

Internacionalització 

Projecte d’universitats europees Forthem 
La institució participa en el projecte d’universitats europees Forthem. Emmarcat en el programa 
Erasmus+, la Comissió Europea va concedir en juliol de 2022 una extensió del projecte fins a 2026. Té 
una dotació global de 14,4 milions d’euros per als propers quatre anys. Prop d´un milió i mig d´euros 
dels quals corresponen a la Universitat de València. A més a més, en 2022 el Ministeri d’Universitats 
ha concedit un pressupost addicional de 146.864 euros.  

Vinculat a la universitat europea Forthem, la universitat també participa en el projecte Fit Forthem 
(Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities) que ha estat 
subvencionat pel programa Horizon 2020. L´objectiu d´aquesta iniciativa és establir un mapa de 
polítiques conjuntes d’investigació i innovació que inclou la ciència oberta, la internacionalització i la 
transferència tecnològica.  



Forthem suposa la creació d’aliances innovadores entre universitats europees que permetran la creació 
de titulacions conjuntes, la lliure mobilitat de l’estudiant de les universitats participants 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. A més de 
la Universitat de Valencia, en formen part altres 8 universitats europees: la Universitat de Magúncia 
Johannes Gutenberg (Alemanya), la Universitat de la Borgonya (França), la Universitat d’Opole 
(Polònia), la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia), la Universitat de Letònia (Letònia), la Universitat de 
Palerm (Itàlia) la Universitat d´Agder (Noruega) i la Universitat de Sibiu (Romania). 

Convenis internacionals 
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació promou activament la signatura d’acords amb 
institucions d’ensenyament superior d’arreu del món. Destaquen els convenis marc de col·laboració 
conjunta amb universitats internacionals, els convenis de mobilitat Erasmus, SICUE i els del programa 
internacional.  

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 nord-
americans. En 2022 es van organitzar 10 cursos amb una participació global de 210 persones. 

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 sol·licitar estades per estudis, així com renovar-les. A 
més a més, també cal tenir en compte les conseqüències de l’eixida del Regne Unit de la Unió Europea. 

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. En 2022 la Unió Europea va concedir 15 
projectes europeus, en sis dels quals actuava com a coordinadora. La dotació econòmica que rep la 
Universitat de València per a executar estos projectes ha sigut de 1.173.949 euros, sense comptar la 
financiació del projecte FORTHEM.  

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 un actor reconegut en el sistema de cooperació 
i ha esdevingut una de les universitats espanyoles que més contribueix a aquesta finalitat.  

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 2021-2022, un total de 146 
persones van poder gaudir d’aquestes beques per a l´alumnat, amb un import total de 623.306 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 2022 la Universitat també ha estat beneficiària d’un projecte de 130.000 euros de la 



Generalitat Valenciana per al foment dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la 
Universitat de València, així com d’una càtedra de 30.000 euros vinculada a aquesta temàtica.  

Sens dubte, una de les accions més destacades en l´ambit de la cooperació ha sigut el pla “UV amb 
Ucraïna” que es va aprovar en març de 2022. Per a poder recolçar al poble ucraïnès, es van ficar en 
marxa diverses iniciatives en què destaquen els cursos de llengua en espanyol i valència, el 
recolzament psicològic, la convocatòria de beques d´acollida per a estudiantat i investigadors en 
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, la recollida de fons solidaris i els programes de voluntariat. 

En 2022 també s´ha ficat en marxa un nou programa de beques per a dones afganes, que ha suposat 
l´acolliment de quatres dones afganes a la Universitat de València. 

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 1.983 723 2.706 

Alumnes enviats Erasmus 1.417 617 2.034 

Alumnes rebuts programa internacional 98 51 149 

Alumnes enviats programa internacional 58 37 95 

Altres programes de mobilitat    

Alumnes enviats Erasmus pràctiques 100  34 134 

Erasmus PDI 50 41 91 

Erasmus PAS 22 14 36 

Estades de PDI amb càrrec a convenis 21 39 60 

Beques completes de cooperació (programa 0,7)  

Beneficiaris 93 53 146 

Projectes de cooperació propis     

Import (€) - -  195.000 

Pressupost destinat a beques de cooperació - -  487.736 

Programa SICUE    

Alumnes rebuts  205 81 286 

Alumnes enviats  156 44 200 

Finançament global del programa Erasmus+     

Import (€)   6.969.387 
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