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Un novo escenario
Vicerreitoría de internacionalización, con novas 

competencias e unha misión de futuro no contexto 

internacional.

- O deseño, planificación e xestión dos 
programas internacionais de 
mobilidade e intercambio.

- A proposta, formalización e contratación 
de redes e proxectos internacionais
de cooperación.

- A proposta, formalización e contratación 
de redes e proxectos internacionais
de difusión científica, en coordinación 
coas vicerreitorías de Investigación e 
Transferencia.



A Internacionalización

• Estudantes: intentar atraer mais estudantes estranxeiros e fomentar a 

mobilidade ao exterior dos estudiantes propios para contribuir a unha

formación de calidade e a adquisición de competencias transversais.

• PDI e PAS: contribuir a súa formación en centros punteiros, a súa

mobilidade internacional, atraer aos mellores así como promover a súa

participación en proxectos europeos e en redes de universidades ou

asociacións internacionais de cooperación.

• Divulgar o coñecemento científico que se produce na universidade e o 

expertise e transferencia de coñecemento do PDI á escena internacional para 

unha maior visibilidade e posicionamento da Universidade de Vigo.



Obxectivos xerais
Proxectos Educativos Internacionais

Fomentar a participación da comunidade universitaria no 
desenvolvemento e implementación de proxectos internacionais
innovadores baixo as seguintes modalidades:

. Cooperación internacional

. Innovación educativa

. Desenvolvemento curricular

. Intercambio de boas prácticas e know-how

. Capacity-building (construindo capacidades)

. Alianzas do coñecemento

. Asociacionismo estratéxico internacional

. Planificación estratéxica e xestión internacional

. Internacionalización dixital



1. Proporcionar asesoramento e formación sobre o deseño, presentación e 
xestión de proxectos educativos innovadores con institucións e 
organizacións doutros países. 

2. Promover e fomentar un maior posicionamento internacional da UVigo, 
asistindo na procura de socios internacionais e nos trámites de xestión
orzamentaria e técnica destes proxectos, así como no desenvolvemento de 
actividades formativas na captación de recursos.

3. Apoiar aos/ás coordinadores/as de proxectos na xestión íntegra dos seus
proxectos internacionais educativos, no marco das convocatorias da Unión 
Europea, a Axencia Española de Cooperación Internacional e a Xunta de 
Galicia, así como na difusión dos seus resultados e sostibilidade futura. 

Obxectivos específicos 
Proxectos Educativos Internacionais



Servizos que ofrecemos

- Información actualizada sobre convocatorias, plazos e oportunidades de 
proxectos internacionais educativos.

- Análise das ideas de proxectos e elexibilidade das acciones propostas en 
función das convocatorias en vigor.

- Punto de entrada para canalizar as peticións de cooperación 
internacional para o desenvolvemento de novos proxectos internacionais
que se reciben na universidade procedentes de entidades estranxeiras e a 
súa distribución aos/ás docentes, investigadores/as da UVigo do ámbito 
concreto.



Servizos que ofrecemos

- Apoio no acceso e comprensión do proceso de solicitude.

- Axuda na búsqueda de socios internacionais e na formación de 
consorcios.

- Colaboración no deseño e desenvolvemento de propostas competitivas.

- Asesoría na elaboración do orzamento e análise do co-financiamento
requerido por parte da universidade.



Servizos que ofrecemos

- Entrega do dossier institucional necesario para a presentación de 
propostas (descripción da nosa Universidade, experiencia en proxectos
anteriores ou similares, capacidade de xestión, etc.) e tramitación da 
sinatura institucional da solicitude.

- Asistencia técnica na implementación dos proxectos aprobados, tanto 
nos proxectos educativos coordinados desde a Universidade como nos 
que se participe en calidade de socio.



Servizos que ofrecemos

- Interpretación das normas de financiamento nos proxectos en 
execución.

- Interlocución ante os organismos convocantes e acompañamento nas
reunións de seguimento.

- Comprensión da interculturalidade no traballo con socios doutros
países.

- Organización das reunións de coordinación de proxectos na
universidade.



Servizos que ofrecemos

- Xestión e arquivo do expediente do proxecto.

- Xestión orzamentaria.

- Procedementos administrativos diversos.

- Apoio na elaboración dos informes técnicos de execución dos proxectos.

- Apoio na xustificación e seguimento dos procesos de auditoría.



Servizos que ofrecemos

- Contribución á visibilidade das actividades desenvolvidas nos proxectos a 
través dun portal web común.

- Apoio na explotación de resultados e a súa difusión científica.

- Realización de actividades formativas en deseño e execución de proxectos
coa participación de expertos internos e externos.

- Difusión das actividades dos proxectos en redes de universidades como 
GCU, Nice Network, Unimed ou en Nafsa, EAIE ou APAIE.



Servizos que ofrecemos

- Apoio na elaboración dos informes técnicos de execución dos proxectos.

- Apoio na xustificación e seguimento dos procesos de auditoría.

- Contribución á visibilidade das actividades desenvolvidas nos proxectos
a través dun portal web común.

- Apoio na explotación de resultados e a súa difusión científica.

- Realización de actividades formativas en deseño e execución de 
proxectos coa participación de expertos internos e externos.

- Difusión das actividades dos proxectos en redes de universidades como 
GCU, Nice Network, Unimed ou en Nafsa, EAIE ou APAIE.



A nosa experiencia en 2017-18

En 2017-18 proporcionouse asistencia, xestión técnica e financeira, 
coordinación de recursos humanos e seguimento na implementación 
de 29 proxectos educativos internacionais. 

Desde o ano 2000 mais de 90 proxectos xestionados desde a 
Vicerreitoría de internacional, cun altísimo incremento nos últimos 5 
anos.

Na convocatoria CBHE de proxectos de casi 1 millón de Euros a UVigo 
acadou 10 proxectos desde 2016 (2 de coordinación+ 8 de socios).

En 2018: novos proxectos KA2: Dipcat, Easit, Unifors, Dtmire, LSTI, 
Proxecto de Cooperación Emprender en Azul con Cabo Verde.



Proxectos educativos internacionais en vigor
Exemplos de coordinación:

European Module: protecting fundamental rights in the 
European Union.

http://europeanculture.brandercorp.com/index.php

Jean Monnet project: European culture, a contribution for a 
new narrative of Europe. 

http://monnetdfue2016.webs.uvigo.es/

EMundus Green TECH WB: Smart and Green Technologies 
for Innovative and Sustainable Societies in Western Balkans.

http://green-tech-wb.uvigo.es/
http://social-green-tech-wb.uvigo.es/

MARMOOC. Apprentissage Hybride Mutualisé et Ouvert dans 
les Universités Marocaines. http://marmooc.net/

ILSA. Interlingual Live Subtitling for Access. Vigencia: 01-09-
2017/31-08-2020

http://www.ilsaproject.eu/

AUDITUM. Audit Et Contrôle Interne à l'Université 
Marocaine. 

http://www.projetauditum.net/index.html



Valor engadido
da participación en proxectos internacionais

Aumenta o posicionamento e a visibilidade internacional da UVigo e as 
invitacións para ser socios de novos proxectos e redes.

A posibilidade de poder realizar pulicacións e dar a coñecer o expertise dos 
nosos investigadores e docentes no estranxeiro.

Grazas aos novos proxectos CBHE e KA2 contratáronse 12 xóvenes
investigadores de talento con cargo ao financiamento dos proxectos para a 
súa execución diaria (sen co-financiamento da UVigo).



Proxectos Educativos Internacionais

Novas Convocatorias de financiamento
en 2019:

. EACEA: 
- Erasmus + KA2 (Strategic Partnerships, Knowledge Alliances, 

Sector Skills, CBHE Capacity Building, KA3 Support for Policy
Reform, Jean Monnet (Chairs, Modules, Centre of Excellence, EU 
Networks, JEA projects), Sport Collaborative Partnerships, Not-for
profit EU Sport events

- Creative Europe
- Europe for Citizens

. 
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Proxectos Educativos Internacionais

Outras Convocatorias de financiamento en 2019:

. Open calls DEVCO

. Justice Programme

. Rights, Equality and Citizenship Programme

. Swafs (Science with and for Society) de Horizon 2020, 
Excellent Science
. Intra-Africa UE Programme

https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa_en


Proxectos Educativos Internacionais

Enlace a información sobre as novas convocatorias UE 2019:

. EACEA: (accións centralizadas: KA2 Knowledge Alliances, Sector Skills, 
CBHE capacity building, KA3 Support for Policy Reform, Jean Monnet, 
Sport Collaborative Partnerships, Not-for profit EU Sport events, Creative
Europe,Europe for Citizens

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

. SEPIE: (accións descentralizadas: KA2 Strategic Partnerships)

http://www.sepie.es/educacion-superior/seguimiento-2019-
KA2.html#contenido
http://www.sepie.es/educacion-superior/convocatoria.html#KA203

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://www.sepie.es/educacion-superior/seguimiento-2019-KA2.html#contenido
http://www.sepie.es/educacion-superior/convocatoria.html#KA203


Proxectos Educativos Internacionais

Para mais información ou presentación de novas propostas:

Eva Garea Oya
ori1@uvigo.es

mailto:ori1@uvigo.es
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