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Activitats en l’àmbit de la internacionalització i la mobilitat universitària
Continuant el propòsit d’enfortir el grau d’internacionalitat de la UIB i d’augmentar la
seva projecció internacional, durant el curs 2018-19 s’han dut a terme accions
enfocades tant a consolidar els programes de mobilitat d’estudiants existents com a
iniciar-ne de nous, al mateix temps que s’han posat en marxa les corresponents
convocatòries de mobilitat per a professors i personal d’administració i serveis.
A més de la promoció i gestió de la mobilitat, s’han impulsat les relacions de
col·laboració i cooperació interuniversitària, la participació en xarxes i consorcis i en
projectes europeus de cooperació educativa, per continuar augmentant la presència
internacional de la UIB.

Mobilitat d’estudiants, de personal docent i investigador i de personal
d’administració i serveis
Respecte dels programes de mobilitat per a l’alumnat, és el programa ERASMUS+ el
que presenta el nombre d’intercanvis més elevat. El curs 2018-19, la UIB ha signat 593
acords bilaterals ERASMUS+, que han generat una oferta potencial de 1.339 places per
fer estudis en l’àmbit europeu. L’acció ERASMUS+ per a estudis és finançada per la
Comissió Europea, a través de la seva Agència Nacional Erasmus (SEPIE), i pel
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats el Servei de Relacions Internacionals,
entre d’altres.
Durant el curs 2018-19, 220 alumnes de la UIB, amb un total de 1.295 mesos
d’estada, han fet un intercanvi en aquest programa. Les titulacions que han tingut
més estudiants acollits al programa ERASMUS+ Estudis han estat: grau de Turisme,
grau d’Administració i Direcció d’Empreses, la doble titulació de grau d’Administració
d’Empreses i grau de Turisme, la doble titulació en Administració d’Empreses i grau
de Dret, el grau d’Estudis Anglesos i el grau de Psicologia. Els països de destinació
més freqüentats pels estudiants de la UIB durant aquest curs acadèmic són, per
aquest ordre, Alemanya, Itàlia, Polònia, Països Baixos, Suècia i el Regne Unit. Pel que
fa als alumnes provinents d’altres universitats que han escollit la UIB en aquest
programa, la UIB ha rebut 255 estudiants europeus, majoritàriament als estudis de
grau de Llengua i Literatura Espanyoles, grau de Turisme, grau d’Administració i
d’Empreses, grau d’Estudis Anglesos, grau de Dret i grau d’Economia. Quant als
països d’origen dels alumnes rebuts, s’observa que els estudiants provenen
principalment d’Alemanya, Itàlia, Holanda i de França.
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El curs acadèmic 2018-19, 9 alumnes de la UIB han participat en el programa
ERASMUS+ Pràctiques fent estades a Alemanya, França, Noruega, Països Baixos,
Portugal, el Regne Unit i Suècia per un total de 31 mesos. D’altra banda, 18 alumnes
d’universitats europees d’Alemanya, França, Grècia, Itàlia, Polònia, Portugal,
República Txeca i Romania han fet una estada a la UIB en el marc d’aquest programa
per un total de 53 mesos. La major part d’aquests alumnes han desenvolupat les
pràctiques als departaments i laboratoris dels departaments de Ciències (Biologia,
Física i Química).
Després de la posada en marxa el curs anterior del programa ERASMUS+ Països
associats (KA107 2017-19) amb Bòsnia i Hercegovina, el Marroc, Sèrbia i Tunísia, el
programa s’ha consolidat per al curs 2018-19 amb un altre projecte KA107 2018-20
amb Albània, Federació Russa, Marroc, Sèrbia i Tunísia. Durant aquest curs acadèmic,
s’han rebut 47 alumnes, 14 dels quals eren estudiants de grau, 17 de màster i 16 de
doctorat. A més, hem rebut 13 membres del personal de les universitats sòcies (11 en
visita docent STA i 2 per fer una estada formativa STT). Al mateix temps, la UIB ha
enviat 8 alumnes de grau a Sèrbia i 11 staff (8 en visita docent i 3 en mobilitat
formativa). En total, han estat 60 mobilitats d’entrants i 19 mobilitats de sortints.
El programa de convenis d’intercanvi d’estudiants prové dels acords bilaterals de
col·laboració signats entre la UIB i universitats d’altres països, com l’Argentina,
Bolívia, el Brasil, Canadà, Colòmbia, Equador, els Estats Units, Guatemala, l’Índia, el
Japó, Mèxic, Perú, República Dominicana, Rússia, l’Uruguai, Xile i la Xina, durant el
curs acadèmic 2018-19. Dels estudiants de la UIB, 10 han fet un intercanvi a
l’estranger a través d’aquestes convocatòries, mentre que la UIB n’ha rebut 50. Els
països de destinació més freqüents han estat Mèxic, Canadà, Hong Kong i la Xina. Pel
que fa als alumnes entrants, els més nombrosos han estat de l’Argentina, el Brasil,
Canadà, Colòmbia, Cuba, Mèxic, Rússia, Xile i la Xina.
Pel que fa al programa ISEP, el qual permet l’intercanvi amb els Estats Units,
l’Amèrica Llatina, el Canadà i altres països d’arreu del món, la UIB ha rebut en total 4
alumnes provinents de Nicaragua, l’Argentina i els Estats Units, que han fet una
estada anual i d’un semestre, respectivament.
Durant el curs 2018-2019 s’ha continuat l’execució del programa Beques
Iberoamèrica, Estudiants de Grau, Santander Universitats, finançat pel Banc Santander
amb una beca de 3.000 euros, per a mobilitats d’un semestre amb universitats de
l’Argentina, el Brasil, Colòmbia Mèxic o Xile. 10 alumnes de la UIB han gaudit
d’aquesta beca, distribuïts de la manera següent: 2 a l’Argentina, 1 al Brasil, 1 a
Colòmbia, 3 a Mèxic i 3 a Xile. Durant aquest curs acadèmic, la UIB no ha rebut cap
alumne d’intercanvi en el marc d’aquest programa.
Els estudiants de la UIB que participen en algun dels programes esmentats
anteriorment disposen de beques i ajuts complementaris convocats per l’SRI.
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Fora dels programes d’intercanvi, és possible també fer estades d’estudis amb la UIB
sota la figura d’alumne visitant i dels programes específics que es desenvolupen a
demanda d’alguna universitat estrangera. En aquest sentit, la UIB ha rebut 3 alumnes
visitants: 2 a través del programa amb el College of the Holly Cross (EUA) i 2 amb el
programa Vanderbilt (EUA); 154 amb el programa per a l’alumnat del Council on
International Educational Exchange - CIEE (EUA), dels quals 20 han fet una estada
semestral/anual a la UIB i els 134 restants, una estada en el període d’estiu.
A través de la modalitat d’alumne visitant de postgrau, durant el curs 2018-19 la UIB
ha rebut 8 alumnes de doctorat i màster per a una estada de recerca tutelada per fer
la tesi doctoral o bé per cursar algunes assignatures dels programes oficials de màster
de la UIB.
A banda de la mobilitat internacional, el Servei de Relacions Internacionals gestiona i
promou el programa de mobilitat entre universitats espanyoles SICUE. Durant aquest
curs 2018-19, han estat 74 els alumnes de la UIB que han fet part dels estudis en una
altra universitat acollint-se a aquest programa. Les universitats que han tingut més
demanda per part dels nostres alumnes han estat: Universitat de Barcelona,
Universitat de Granada, Universitat de Sevilla, Universitat de Salamanca, i Universitat
de València – Estudi General. La UIB ha rebut 69 alumnes procedents d’altres
universitats de l’Estat, el nombre més elevat dels quals s’ha incorporat de les
següents: Universitat del País Basc, Universitat de Burgos, Universitat de Girona,
Universitat Pública de Navarra, Universitat de Sevilla.
La implicació de la UIB en el procés de creació de l’espai europeu d’educació superior i
la subsegüent adaptació dels estudis a les noves directrius, han fet del tot necessari el
foment de la participació del professorat i del personal d’administració en programes
de mobilitat que els permetin conèixer altres experiències. Així, durant el curs 201819, 21 professors han gaudit d’un ajut per a un desplaçament de l’acció ERASMUS+
Docència i 2 membres del PAS han gaudit d’un ajut per a un desplaçament de l’acció
ERASMUS+ Formació. En aquesta mateixa acció, s’han rebut 17 visites de professors
per a docència i 2 de professors o personal d’administració per a formació.
També s’han promogut les visites de professors i personal d’administració i serveis a
universitats de fora de l’àmbit europeu, amb el programa propi de la UIB d’ajuts per a
activitats relacionades amb convenis, curs 2018-19, al qual s’han acollit 11 professors
(10 de la UIB que han viatjat a fora i 1 professora convidada d’una universitat
estrangera).

Cooperació interuniversitària internacional
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L’estratègia d’internacionalització de la UIB té en compte com a línia de treball
imprescindible la consolidació de les relacions de col·laboració amb altres universitats
i l’impuls de noves relacions. Les noves relacions s’inicien habitualment amb la firma
de convenis marc bilaterals de col·laboració.
Durant el curs 2018-19, s’han signat nous acords marc de col·laboració científica,
acadèmica i cultural amb universitats i centres o instituts de recerca d’arreu del món,
així com nous convenis bilaterals d’intercanvi d’estudiants amb institucions del Brasil,
Colòmbia, Itàlia, Perú i del Senegal.
D’altra banda, la UIB ha fet diverses visites i ha rebut delegacions i representants
d’universitats d’arreu del món per establir i desenvolupar projectes de cooperació
interuniversitària.

Promoció de la internacionalització
Les activitats dutes a terme per promocionar la internacionalització de la UIB
pretenen arribar als diferents col·lectius de la Universitat. Pel que fa al col·lectiu
d’estudiants, amb la convocatòria per a l’oferta de Cursos de formació internacional
i/o multicultural impartits en anglès, curs 2018-19, es varen oferir 6 cursos de 6 ECTS,
dels quals finalment se n’han impartit 5, ja que n’hi va haver un que no va arribar al
mínim de matriculats exigit a les bases de la convocatòria. Aquests cursos s’han ofert
tant a l’alumnat de la UIB com a l’alumnat que rep la UIB dels diferents programes
d’intercanvi, amb un total de 117 alumnes matriculats, dels quals 21 han estat alumnes
de la UIB matriculats a través del Pla GACT i els 96 restants han estat alumnes
d’intercanvi.

En el marc de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de
facultats i escoles per a l’any 2018-19, el Servei de Relacions Internacionals ha finançat
iniciatives de la Facultat de Turisme, la Facultat de Dret, la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia, la Facultat de Filosofia i Lletres, l’Escola Politècnica Superior, el
CEP/EDUIB, i la Facultat d’Economia i Empresa, amb l’objectiu principal de
desenvolupar activitats diverses encaminades a la internacionalització de les facultats.

Programes de cooperació educativa internacional
Un any més, el Servei de Relacions Internacionals ha impulsat la participació de la
institució en les darreres convocatòries de programes i projectes de cooperació
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educativa internacional finançats per la Comissió Europea. En aquest sentit, la UIB ha
participat en el disseny i preparació de nou projectes nous, i és a l’espera de conèixer
la resolució dels resultats de les sol·licituds presentades.
A més a més, durant el curs 2018-19 el professorat i personal d’administració de la
UIB encarregat de desenvolupar els projectes seleccionats en edicions anteriors ha
continuat fent les accions previstes i ha participat activament en les reunions de
treball, en què ha exposat els resultats dels estudis duts a terme.

Estadístiques dels programes de mobilitat
A. Alumnat
1. Evolució del nombre d’alumnes en programes de mobilitat el període 201819
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