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Campus d’Excel·lència Internacional (CEI)

• El Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) és un dels programes 
que té per objectiu modernitzar les universitats espanyoles abans del 
2015 i situar les millors universitats espanyoles entre les millors 
europees. 

• La UAB-CEI ha estat un dels 5 candidats que va passar 
l’avaluació desenvolupada pel Ministeri de Ciència i Innovació,
entre 52 universitats participants.

• UABUAB--CEICEI: : Aposta pel coneixement i la innovació,l (Novembre 
2010).

Dues activitats estratègiques:

Barcelona Nanotechnology Cluster 
Biotecnology and Biomedecine Cluster



I. La internacionalització a la UAB

I. El reconeixement com a Campus d’Excel·lència Internacional és 
un element clau per a dinamitzar procés d’internacionalització de la 
UAB 

II. Les accions empreses per fomentar el procés d’internacionalització
de la UAB fins ara:

– participació en aliances: CASB ,ECIU, EUA, VIU, ACUP, A4U, 

– firma d’acords estratègics: SUNY i Universitats de la Ivy 
League

– visites institucionals

– foment de la mobilitat d’estudiants, professors i PAS

– Definir unes àrees geogràfiques d’interès: Xina i Corea, 
USA, Canadà, Austràlia



Consorcis i xarxes

Consortium for Advaced Studies in Barcelona (CASB) format per 
universitats nord-americanes membres de l’Ivy League:
• Brown University
• The University of Chicago
• Northwestern University
• Cornell University
• Harvard College
• Princeton University

la UAB, UB i UPF.

• En aquest curs acadèmic la Universitat de Stanford s’ha unit al 
CASB.

• Els membres catalans del CASB envien, cada curs, estudiants de 
doctorat a les universitats americanes membres d’aquesta xarxa.



Consorcis i xarxes

• Dins del marc de l’ECIU, la UAB gestionarà la ECIU Graduate 
School. 

• La UAB ha assumit la tasca de formalitzar i promoure un nou 
conveni entre els membres de l’ECIU per fomentar la mobilitat dels 
post-docs.

• Col·laboració amb la Université de Technologie de Compiègne 
(UTC) en el seu projecte de dobles-titulacions en el Campus de la 
UTC a Shanghai (mobilitat d’estudiants a Shanghai - àmbit de l’Escola 
d’Enginyeria).

•Participació en la Asia-Europe University (Korea-Pyeongtaek Univ) 



Consorcis i xarxes

Viatge institucional a la India amb A4U, (novembre 2009), se signen 
6 acords amb universitats de New Delhi i de Bangalore:

1. Jaypee Education System
2. Consortium of National Insitutes of Technology of India (Co-NIT): NIT 

Hamirpur, SVNIT Surat, NIT Patna, NIT Calicut, NIT Suratkal
3. Birma Institute of Management Technology
4. The Indian Institute of Science en Bangalore
5. Indian Institute of Foreign Trade of India 
6. International Institute of Information Technology in Bangalore

Des del mes de març de 2010, la UAB serà la universitat responsable
de la direcció i la coordinació de la secretaria de l’A4U per als propers
dos anys.



Consorcis i xarxes

Firma del conveni: Consortium ACUP – UNIVERSITÉS AFRICAINES
pour la gestion universitaire.

Precedents: Col·laboració en el programa DIGU

Objectiu: posar en funcionament programes comuns en matèria de gestió
universitària.

Membres:
- ACUP
- Université d’Antananarivo (Madagascar)
- Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal)
- Université Eduardo Mondlane (Moçambic)
- Université Nationale de Guinée Équatoriale (Guinea Equatorial)
- Université de Yaoundé I (Camerun)



Accions institucionals

• Viatge institucional de la Rectora i de la Vic.de Relacions 
Internacionals a Corea – Fundació del IMRA (novembre 2009)

• Participació de la Rectora i de la Vic.de Rel. Internacionals en el
II Encuentro Internacional de Rectores  Universia, 
Guadalajara, Mèxic – juny 2010

• Visites a la FES-ACATLAN-UNAM, ITAM, Delegació UE (DF Mèxic) – 
juny 2010

• Assistència a la NAFSA (Kansas City, USA) (trobada responsables 
relacions internacionals) - juny 2010



Accions institucionals

• III Foro de rectores Hispano-Chino a Santiago de Compostela – abril 
2010

• Inauguració de l’Institut Confuci de Barcelona  (Casa Àsia, UAB i UB) 
– abril 2010



Programes de Mobilitat 

SENECA- 
SICUE

ERASMUS

UAB Seoul

UAB Shanghai

Programa Propi



Resum de la mobilitat curs 2008/09

•3ª edició de l’Erasmus Staff Week (mobilitat del PAS) – rebem a 21 
membres del PAS de diverses universitats europees, provinents de 14 
països diferents.

•Mobilitat professorat Erasmus : 115 professors 
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STUDY ABROAD 917 1100 - -

TOTAL 2613 2662 1002 1083



Premi Erasmus

• Premi Erasmus, reconeixement per part de la Comissió Europea (DG 
Education and Culture), de la tasca desenvolupada per la UAB en l’àmbit 
del Programa Erasmus – juny de 2010

• La UAB ha estat seleccionada entre 64 propostes provinents de 27 
països.

• Un grup d’experts independents ha seleccionat el cas 
d´internacionalització de la UAB com un cas únic i modèlic.



Àrees geogràfiques d’interès: Presència a l’Àsia

• Inauguració de l’oficina de la UAB a Seoul, que segueix a la de 
Shanghai, i garanteix la presència de la UAB a l’Àsia Oriental.

Inauguració Oficina de la UAB 
a Shanghai - novembre 2008

Inauguració Oficina de la UAB 
a Seoul - novembre 2009



Presència a l’Àsia: convenis Xina

• City University of Hong-Kong
• Instituto de Estudios Europeos de la Academia China de las 

Ciencias Sociales
• Renmin University of China
• The Chinese Academy of Social Sciences
• Universidad de Estudios Internacionales de Beijing
• Universidad de Idiomas de Beijing
• Zhongshan University
• Zhejiang University
• Xiangtan University
• Beijing Technology and Business University
• Nanjing University
• Peking University



Presència a l’Àsia: convenis Corea del Sud

• Pyeongtaek University
• Parc Tecnològic de Gyonggi
• Seoul National University – Medical School
• Hankuk University of Foreign Studies
• Daegu Hanny University
• Kyungpook National University
• Província de Gyeongi
• Suwon University
• Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone Authority
• Hallym University
• IMRA ( International Medical Research Association)



Presència a EEUU, Canada i Austràlia

• Projecte amb la State University of New York (Campus de Buffalo) 
– acord específic per col·laborar amb la F. de CC de l’Educació i 
acord general per a la mobilitat d’estudiants.

• University of Maryland – se signa, juntament amb la UPF, un acord 
per promoure la mobilitat dels seus estudiants a través del programa 
Study Abroad.

• El consorci del CASB s’amplia en una nova universitat americana, la 
Stanford University. 

• Visita de la Cornell University a la UAB i proposta d’ampliació de 
les col·laboracions a ciències, management, comunicació, etc.

• Nous acords d’intercanvi signats amb la San Diego State 
University (USA), The University of Montana (USA), l’Úniversité 
du Québec à Montréal (Canada), The University of Sydney 
(Asutràlia).



II. Nous reptes per a la internacionalització

I. Adaptació al procés  de Bolonya (2010-2011)

II. L’estratègia de la d’internacionalització de la UAB ha de ser 
transversal i ha d’implicar tots els àmbits de la universitat:

» acadèmic, 
» recerca,  
» transferència



Nous reptes per a la internacionalització: àmbit 
acadèmic

Les col·laboracions en l’àmbit acadèmic van més enllà de la 
mobilitat d’estudiants de grau, aspecte que ja està consolidat a 
través del funcionament del programa Erasmus i el programa Propi 
de la UAB.

En l’actual etapa d'internacionalització de la UAB tenim per objectiu 
promoure les dobles titulacions, els màsters conjunts, les 
cotutel.les de doctorat amb universitats de prestigi.

Així com la consolidació de la mobilitat dels estudiants de 
postgrau mitjançant la participació en Erasmus Mundus, en les 
seves diverses accions.

Actualment s’està desenvolupant un protocol per facilitar les 
gestions i l’accés a la informació en relació a l’establiment de 
programes de doble titulació.



Dobles titulacions

• 2 Titulacions de grau

– Double degree in Law UAB-Paris II U. Pantheon Assas

– Double degree in Translation and Interpreting UAB - U. Perpignan

• 19 Joint European Masters a la UAB:

- 8 projectes Erasmus Mundus

- 8 projectes Curriculum Development

- 3 programes conjunts per iniciativa pròpia de les universitats i sense 
finançament europeu



Erasmus Mundus
Projectes ERASMUS MUNDUS:

8 ERASMUS MUNDUS Master’s programmes:

• International Master in Natural Language Processing and Human Language 
Technology

• Joint European Master programme in Environmental Studies (JEMES) 

• Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numeric, Applications 
(MathMods) 

• Models and Methods of Quantitative Economics (QEM)

• Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare

• Erasmus Mundus Master’s in Public Policy

• Food for life

• Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics



Projectes Tempus
Convocatòria 2008 - l'ICTA (Prof. Lemkow) coordina el projecte Solar Cell 
Technology Courses for VET and Industry in Turkmenistan. 

Convocatòria 2010 - es presenten 8 projectes; 7 com a partners i un com a 
coordinadors*:

*Enterprise - University: Jobs and Skills- EUMC*; Dr. Valiente (Dpt. Química) 

Development of the Applied Environmental Researches and their Methodologies within the Syrian 
universities- DREAMS; Manel del Valle (Dpt. Química)

Tuning of chemistry sciences curriculums in the light of Bologna process at agricultural & applied science 
faculties (CHEM-TUNE-AGRI); Manel del Valle (Dpt. Química) 

Fostering University Internationalization; Marta Vilalta (ARI) 

EUROMED' FORMATION ET RECHERCHE-ACTION EN TRAVAIL SOCIAL ET EN EDUCATION 
SPECIALISEE (E. M. F. R. A. T. S. E. S.); Josep Maria Sanahuja (Dpt. Pedagogia) 

Improving Entrepreneurial Education in Serbia (IEES); Christian Serarols (Dept. Economia de 
l'Empresa) 

Gender, Economy and Migrations in the Mediterranean Region: a shared curriculum through new 
technologies and media - GEM.net; Teresa Veláquez (Dept. Periodisme)

Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME Management for Western Balkan 
Countries [DOCSMES]; Joaquim Vergés (Dept. Economia de l'Empresa)



Projectes Alfa
Convocatòria 2010 - es presenten 9 projectes (convocatòria oberta fins el 25/6) 
8 com a partners i un com a coordinadors*:

*PROSEC -AL "Sitios Patrimonio de la Humanidad: un vehículo para impulsar la formación, la 
educación, la valorización, la gestión y el desarrollo socio-económico en sitio marginales de AL“;  Dr. 
Briansó (Dpt. Geologia)

ISLA (ICT Skills for Latin America); Autònoma Interactiva i Docent

SURB-CLIMA (Joint European-Latin American Universities for Sustainable Urbanization); ICTA

IManejo Sustentavel integrado de Recursos Naturais na América Latina; ICTA

SPRING (Education in Social Responsability Through Prosociality for Interventions to Generate equal 
Professional opportunities); Dpt. Psicologia de l'Eduació

"Accessible TV for Latin America“; Dpt. de Traducció

MISEAL (Medida para la inclusión social y equidad en Instituciones de Educación Superior en América 
Latina); Observatori de la Igualtat

Gedime: FOR-COM; Dpt. de Sociologia

GET- IN "Gestión de la Internacionalización de la Investigación“; Àrea de Valorització de la Recerca 

Enterprise - University: Jobs and Skills- EUMC; Dr. Valiente (Dpt. Química)



Nous reptes per a la internacionalització: 
àmbit de la recerca

• Beques del China Scholarship Council

- El China Scholarship Council convoca, cada any, 6.000 beques 
per a realitzar la tesi doctoral fora de la Xina als estudiants de 
les 100 millors universitats xineses.

- En l’actual edició de beques, 20 estudiants van sol·licitar una
plaça a la UAB, es van pre-admetre 14 d’aquest estudiants i a 

un total de 6 se’ls ha concedit la beca CSC.

- Actualment s’està tramitant un conveni amb aquesta institució
xinesa per facilitar el procediment de pre-admissió d’estudiants.

- L’Oficina de Shanghai de la UAB dóna recolzament als 
estudiants xinesos i actua com a nexe amb l’Escola de Postgrau.



Nous reptes per a la internacionalització: àmbit 
de la recerca

• Beques del China Scholarship Council

UNIVERSITAT D’ORIGEN DEPARTAMENT DE DESTÍ (UAB) ESTUDIS

Xiamen University Private Law
MASTER + 

DOCTORAT

South China University of 
Technology Chemistry DOCTORAT

Harbin Institute of 
Technology

Telecommunication and Systems
Engineering

MASTER + 
DOCTORAT

Harbin Institute of 
Technology Biochemistry and Molecular Biology DOCTORAT

Renmin University Chemistry DOCTORAT

Northwest A&F University Geography DOCTORAT



Nous reptes per a la internacionalització: àmbit 
de la recerca

• En l’actualitat hi ha dos acords relacionats amb recerca i que s’han 
signat darrerament amb institucions coreanes:

- La fundació del Hankuk University-ICTA Institute (setembre,2009).

- La firma del conveni per a l’establiment de l’International Medical 
Research Association (IMRA) promogut per la UAB i DGFEZ i en el 
que hi participen diverses universitats i centres d’investigació de la zona 
de Daegu. Aquestes institucions treballen en l’àmbit de les biociències, 
nanociències i neurociències.

- Se celebra la I IMRA Conference amb la participació d’una 
cinquantena d’investigadors coreans i investigadors de la UAB el 10 i 11 
de juny a l’Hotel Campus.



III. Programa Ortelius



IV.- Avaluació de les Relacions 
Internacionals



Autoavaluació

• Informe de l’autoavaluació de l’ANECA, segons criteris i directrius per a la 
garantia de qualitat dins l’EEES.

• Això ha implicat: crear una Comissió de 6-7 persones de diversos àmbits 
(transversalitat), “Mapping” del que s’està fent a la UAB sobre 
internacionalització, reunions periòdiques, redacció de l’informe final, 
sotmetre'l a una avaluació externa, remetre’l a l’ANECA.

• L’autoavaluació, ens ha permès:

– avaluar els punts forts i els febles de la internacionalització a la nostra 
universitat

• Punts febles a millorar: reconeixement de la tasca en tots els àmbits 
relacionats amb la internacionalització i disponibilitat de personal amb 
les habilitats requerides  per cada lloc de treball.

• Ha estat sotmesa a la ANECA y a la AQU per la valoració externa.



Avaluació externa

• La UAB sol·licita a l’AQU que organitzi l’avaluació externa de les relacions 
internacionals.

• Comitè internacional: Sra. Isabel Martins, vicerectora de la Universitat 
d'Aveiro; el Sr. Gunnar Enquist, gestor de projectes de l'Agència 
Nacional per a l'Educació Superior de Suècia; la Sra. Magda Staniewicz, 
llicenciada en Ciències Polítiques a la Universitat Adam Mickiewicz de 
Poznan (Polònia), i la Sra. Carme Edo, tècnica de Qualitat d'AQU 
Catalunya. 

• El procés d'avaluació externa ha finalitzat amb un informe d'avaluació 
externa:

http://www.aqu.cat/elButlleti/butlleti46/articles1.html

http://www.aqu.cat/elButlleti/butlleti46/articles1.html


MERCÈ UNZETA
Vicerectora de Relacions Internacionals
Universitat Autònoma de Barcelona

Gràcies per la vostra atenció!
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