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LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA, UN ELEMENT 
MÉS DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES 

UNIVERSITATS 

1. LA GLOBALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA, LA COMPARABILITAT DE LES 
UNIVERSITATS, LA COMPETITIVITAT UNIVERSITÀRIA, EL PLA DE 
BOLONYA, ELS RANKIGS UNIVERSITARIS,…: CAP A LA  
INTERNACIONALITZACIÓ I LA MUNDIALITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ
UNIVERSITÀRIA.

2. LA INTERNACIONALITZACIÓ I LA MOBILITAT DE LES UNIVERSITATS: 
DE LES ACCIONS INDIVIDUALS I  DE GRUPS  A UN PLANTAJAMENT 
ESTRATÈGIC.

3. LA INTERNACIONALITZACIÓ I LA MOBILITAT DE LES UNIVERSITATS: 
DELS PLANTAJAMENTS VOLUNTARISTES A LA NECESSÀRIA 
PROFESSIONALITZACIÓ I SISTEMATITZACIÓ.

4.EXISTÈNCIA DE DIVERSES FASES DE LA INTERNACIONALITZACIÓ I 
MOBILITAT UNIVERSITÀRIA A EUROPA.



LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA, UN ELEMENT 
MÉS DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES 

UNIVERSITATS

5. LA POSADA EN MARXA DEL PLA DE BOLONYA: UN SALT 
QUALITATIU EN EL PROCÉS D’ INTERNACIONALITZACIÓ I DE 
MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
UNIVERSITAT EUROPEA?

6 LA PROBLEMÀTICA DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES 
TITULACIONS I LA SEVA INCIDÈNCIA EN ELS PROCESSOS DE 
MOBILITAT UNIVERSITÀRIA.

7. LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: CAP A UN PROCÉS DE 
MOBILITAT CONCRETA DE GRUPS D’INVESTIGACIÓ, DE 
DOCÈNCIA PRESENCIAL I VIRTUAL, DE TITULACIONS 
COMPARTIDES,…

8. LES ALIANCES UNIVERSITÀRIES VERSUS FUSIONS  
UNIVERSITÀRIES.



LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA, UN ELEMENT 
MÉS DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES 

UNIVERSITATS

9. LA INTERNACIONALITZACIÓ I LA MOBILITAT DE LES 
UNIVERSITATS S’HA DE DIRIGIR A TOTS ELS 
COL.LECTIUS I FUNCIONS DE LA COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA.

10. EN EL MARC DELS DIFERENTS COL.LECTIUS DE LA 
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA, CAL TENIR EN COMPTE 
EL SEGÜENT:

- Estudiants: Grau, master, doctorat, cooperació,…

- Professors: Docència, investigació, direcció, coop eració,…

- Personal d’administració i serveis: gestió, coopera ció,…



“Millorar la competitivitat de les universitats espanyoles a Europa i 

incrementar la seva visibilitat i projecció internacional ”

Estratègia Universitat 2015

Un dels 8 objetius  de l’ estratègia és : 



“Donar resposta a la necessària i urgent internacionalització de les 
nostres universitats incorporant la financiació addicional necessària 
en funció dels resultats.

a) Millorant el programa ERASMUS
b) Augmentant la mobilitat de tots els  col.lectius
c) Millorant  l’atractiu internacional dels nostres masters 

interuniversitaris d’ excel.lència
d) Impulsant mesures que siguin favorables a una major 

internacionalització del col.lectiu de PDI
e) Millorant la incorporació d’ investigadors procedents de 

laboratoris d’ altres països
f) Millorant  les condicions dels nostres Campus universitaris 

mirjançant el programa Campus d’ Excel.lència Internacional i 
promovent mesures dirigides a millorar la eficiència de la 
seva gestió ”

LA INTERNACIONALIZACIÓ DE LES UNIVERSITATS: LÍNIA D’ ACTUACIÓ
Estratègia Universitat 2015



“La educació internacional s’ ha de regir per les Normes i Directrius 

Europees de garantia de qualitat segons correspon a l’ Espai 

Europeu d’Educació Superior.

Conferència de Ministres Europeus 
responsables d’educació superior de 

Lovaina (2009)



La mobilitat és important pel desenvolupament personal i la 

empleabilitat, fomenta el respete a la diversitat i a la capacitat per 

tractar amb altres cultures. Fomenta el pluralisme lingüístic i 

augmenta la cooperació i la competència entre institucions  

d’educació superior

Conferència de Ministres Europeus 
responsables d’educació superior de 

Lovaina (2009)



Les titulacions i programes conjunts així com les possibilitats de 

mobilitat se convertiran en pràctica comú. Per altre part les 

polítiques de mobilitat se basaran en una sèrie de mesures relatives 

al finançament, al reconeixement i a la normativa aplicable als 

visats i permisos de treball. Són requisits necessaris uns itineraris 

d’estudi flexibles i unes politiques d’informació actives, el ple 

reconeixement, el suport a l’ estudi i la possibilitats de subvencions i 

prèstecs.

Conferència de Ministres Europeus 
responsables d’educació superior de 

Lovaina (2009)



Tenint en compte que els docents són un  element clau, les 

estructures professionals haurien d’ adaptar-se  per facilitar la 

mobilitat de professors,d’ investigadors en fase inicial i altres 

membres de la comunitat docent; s’establiran condicions per a 

garantir un accés adequat a la seguretat social i per a facilitar la 

transferibilitat de les pensions i els seus drets complementaris per a 

personal amb mobilitat.

Conferència de Ministres Europeus 
responsables d’educació superior de 

Lovaina (2009)



Quins són els resultats dels programes de mobilitat uni versitària?

1) La redefinició els programes de mobilitat universitària s’ ha de dur a 
terme a partir de l’ avaluació dels diversos programes existents.        

2) Cal constatar, malgrat l’existència de diverses avaluacions, la 
manca d’ estudis globals i sectorials d’ aquesta qüestió, que 
analitzin els resultats de la mobilitat universitària.

3) Cal enmarcar l’avaluació de la mobilitat universitària en el context de 
l’avaluació institucional de la universitat a tots els nivells. La qüestió
de la mobilitat i de la internacionalització és quelcom que està
quedant marginat en el marc del desenvolupament de la gestió de la 
qualitat universitària.

LA NECESSÀRIA AVALUACIÓ DE LES POLITIQUES DE MOBILIT AT 



Quins són els resultats dels programes de mobilitat uni versitària?

4) L’avaluació de la mobilitat universitària s’ha de realitzar tant en funció dels 
usuaris de la mateixa (estudiants, professorat i investigadors, personal d’
administració i serveis) com en funció de la docència, de la investigació, de 
l’ extensió i de la tranferència del coneixement.

5) L’avaluació de la mobilitat universitària s’ha de centrar, tant en els processos 
com en l’impacte. Se tracta de conèixer i de comprendre tant la forma com 
se duu a terme la mobilitat universitària des de la perspectiva metodològica 
com els resultats i dels efectes produïts a nivell universitari, a nivell de la 
societat i a nivell de l’ usuari.

6) L’avaluació de la mobilitat universitària, en els diversos nivells plantejats, ha 
de dur com a conseqüència la presa de decisions per a la millora de la 
mateixa.

LA NECESSÀRIA AVALUACIÓ DE LES POLITIQUES DE MOBILIT AT 



En definitiva se tracta d’ analitzar el valor afegit  que 
tenen els programes de mobilitat universitària per a 

les universitats des de la perspectiva de la seva 
millora a tots els nivells.

LA NECESSÀRIA AVALUACIÓ DE LES POLITIQUES DE MOBILIT AT 



1. En aquesta nova etapa de la mobilitat universitària, cal redefinir els 
objectius de la mateixa; una redefinició dels mateixos que respongui, 
per una part, a la construcció de l’espai europeu d’ ensenyament 
superior, i, per altre part, a la nova etapa  de creació d’aliances 
universitàries, en el marc de la globalització de les universitats.

2. Cal definir les condicions necessàries tant pel que fa a les 
universitats d’origen com a les universitats de destí per a que la 
mobilitat sigui positiva tant per a les universitats com per als usuaris 
de la mateixa. Això implica, en funció del tipus d’ usuari i d’ objectius, 
delimitar aquestes condicions d’ entrada i de sortida.  I tot això en el 
marc de convenis concrets i d’ accions específiques.

REFLEXIONS SOBRE LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: 
REPTES I PERSPECTIVES



3. És  necessari que les universitats abandonin els processos 
asistemàtics de mobilitat universitària i planifiquin, de forma 
estratègica, aquests plans i programes d’ internacionalització i de 
mobilitat universitària de forma concreta, de forma sectorial, de 
forma articulada, de forma intensa.

4.  En aquest mateix context les universitats han de tenir “un curriculum 
específic”, per a estudiants, per a professors, per a investigadors i 
per a personal d’ administració i serveis en relació a la mobilitat 
universitària i en el marc de la internacionalització de les universitats.

REFLEXIONS SOBRE LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: 
REPTES I PERSPECTIVES



5. Un dels aspectes sobre el que caldrà aprofundir és sobre si és  
convenient  la intensificació en la duració dels programes  o, per 
altre banda, cal potenciar una major participació de professorat o d’
estudiants en els mateixos. Se tracta, doncs, de plantejar-mos la 
qüestió de la qualitat, de l’eficàcia, de l’ eficiència, de l’equitat o de 
la efectivitat dels diversos programes de mobilitat universitària.

6. Un altre dels aspectes que cal tenir en compte en el marc de la 
mobilitat universitària és el que fa referència al paper de la mobilitat 
virtual des de la perspectiva del procés d’ ensenyança/aprenentatge 
de les titulacions universitàries entre universitats de països distints. 
Se tracta d’ una estratègia a desenvolupar.

REFLEXIONS SOBRE LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: 
REPTES I PERSPECTIVES



7. La necessitat de desenvolupar una nova etapa de la mobilitat 
universitària implica, malgrat la situació econòmica i financera que 
vivim, un nou model de finançament del mateix, delimitant el paper 
tant de les diverses administracions implicades com de les 
universitats,dels usuaris i de possibles patrocinadors. Se tracta d’
una qüestio clau si se vol un salt qualitatiu, permanent i potent en 
els processos d’internacionalització i de mobilitat universitària.Una 
qüestio que s’ ha de concretar a nivell de cada universitat.

8. Cal fer un seguiment dels processos de mobilitat universitària actual, 
en el marc del Pla de Bolonya, des de la perspectiva del 
reconeixement dels crèdits cursats a les diverses universitats 
europeus, atès l’existència de graus i de masters de diferent durada 
i d’enfoc. Se tracta d’ una qüestió sobre la que fer un seguiment.

REFLEXIONS SOBRE LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: 
REPTES I PERSPECTIVES



9. Cal fer una comparació entre els processos de mobilitat universitari
entre els païssos de la zona Bolonya i altres països i zones (Estats
Units, Canadà, Rúsia, Xina, Amèrica Llatina i altres zones
emergents) amb un espai universitari diferent a l’europeu. En aquest
context és important fer un seguiment dels nous espais universitaris
en procés de construcció com pot ésser l’Espai Iberoamericà del 
Coneixement.

10. Així mateix cal fer un seguiment dels processos de mobilitat
universitari en el marc del programa Sèneca, del programa Drac o 
de diversos programes  d’ Euroregions europees. 

11. La mobilitat universitària s’ ha de fer de forma concreta entre 
universitats a través de grups de recerca, de projectes
d’investigaació conjunts, de docència d’ assignatures, de docència
virtual, de titulacions de grau i de master compartides, d’escoles
internacionals de doctorat,…Aquest és el futur.

REFLEXIONS SOBRE LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: 
REPTES I PERSPECTIVES



12. Una dels entrebancs més importants a les universitats espanyoles
per a dur a terme la internacionalització i la mobilitat universitària és
la qüestió de la llengua.  Efectivament el dèficit d’ idiomes a 
Espanya és un dels problemes que no pot resoldre la universitat, 
peró que ha de contribuir a solucionar a través de l’exigència, entre 
altres mesures, del coneixement de l’ anglès o d’ una altra llengua
per a poder assolir el titol de grau pertinent. En qualsevol cas les 
comunitats, com la de Catalunya, País Valencià o les Illes Balears, 
han de fer un esforç suplementari per a poder atreure estudiants de 
la Unió Europea i d’ altres zones.

13. Unes de les dimensions de la mobilitat i de la internacionalització
es, d’acord amb les experiències existents, la cooperació i la 
solidaritat social. Se tracta d’una dimensió que cal redefinir en el 
marc de les funcions de la universitat des de la perspectiva del 
compromís social universitari, de la mobilitat i internacionalització.

REFLEXIONS SOBRE LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: 
REPTES I PERSPECTIVES



14. Les universitats d’ estiu poden ésser i són, en alguns casos, una 
possibilitat de fomentar la internacionalització i la mobilitat
universitària a tots els nivells. Poden ésser l’embrió d’una
cooperació més ampla i més intensa entre universitats de cara a 
fomentar les relacions entre elles i de posar les bases d’un acord
més concret que fomenti les aliances, l’especialització i els projectes
en comú.

15. En el marc del desenvolupament de les funcions socials de la 
universitat, cal potenciar, com una altra dimensió de la 
internacionalització i de la mobilitat universitària, tot el que fa 
referència als programes dirigits als adults i als adults majors.No
només se tracta de fomentar l’ aprenentatge al llarg de tota la vida, 
sinó també l’intercanvi d’ experiències, d’ estudiants i de professors. 
I tot això per fer possible la construcció de una ciutadania europea.

.

REFLEXIONS SOBRE LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: 
REPTES I PERSPECTIVES



16. La mobilitat universitària, a mes dels programes existents de caire 
institucional o privat, s’haurà de realitzar, cada vegada amb mes 
intensitat i freqüència, a través d’ acords concrets entre universitats 
de diferents països, de diferents comunitats o de diferents àrees 
regionals. El camí de les aliances es un bon camí de mobilitat que 
caldrà potenciar, a través de normatives concretes i de recursos 
específics.

17.Cal construir un sistema de recollida d’informació a través  d’ una 
sèrie d’indicadors que possibilitin tant el coneixement de la realitat 
de la internacionalització, de la mobilitat com les seves necessitats i 
perspectives. En qualsevol un sistema d’indicadors que sigui clar, 
funcional, pragmàtic, aplicable, eficaç, eficient, efectiu i que 
possibilita la presa de decisions en la definició de les polítiques de 
mobilitat i d’internacionalització de les universitats.

.

REFLEXIONS SOBRE LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA: 
REPTES I PERSPECTIVES



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

.

LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA


