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El Servei de Relacions Internacionals, Coo-

peració al Desenvolupament i Voluntariat té 

per missió el desenvolupament de les polí-

tiques i l’estratègia internacional marcada 

per la UMH des del Vicerectorat de Relacions 

Internacionals, duent a terme accions enca-

minades a la projecció internacional de la 

nostra universitat, la mobilitat d’estudiants, 

PDI i PAS. Així mateix, la seua missió inclou la 

sensibilització de la comunitat universitària 

en cooperació al desenvolupament i volun-

tariat.

Servei de Relacions Internacionals,  
Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat Gestió de programes de mobilitat

MOBILITAT INTERNACIONAL
En la secció de mobilitat internacional del realitzem la gestió de:

• programes d’intercanvi, tant d’estudiants matriculats en la UMH que realitzen estades en 

altres universitats (estudiants outgoing), com a estudiants d’altres universitats que desen-

volupen un o dos semestres en la UMH (estudiants incoming).

• programes d’intercanvi de personal (PDI i PAS) de la UMH.

• personal visitant en la Universitat Miguel Hernández (PDI i PAS)

> Països on es 
desenvolupen 
els programes 
d’intercanvi 
d’estudiants,  
professors i PAS

Aquest servei treballa en les següents àrees:

- Gestió de programes de mobilitat

- Lingua

- Programes d’internacionalització

- Projecció internacional

- Projectes de Cooperació al Desenvolupament

- Activitats de formació i sensibilització

- Voluntariat

- Càtedra Seu UMH a Ruanda

> internacional.umh.es

Estudiants
UMH

Estudiants
incoming

PDI PAS

Programa ERASMUS+ 
Estades amb finalitats d’estudis / pràctiques en empreses

Programa ERASMUS+ 
Estades docents i formatives

Programa ERASMUS+ 
Estades amb països associats

Programa VULCANUS 
Pràctiques al Japó per a estudiants d’Enginyeria

Programa DESTINO 
Estades amb finalitats d’estudi fora del marc europeu
Programa DESTINO 
Estades amb finalitats de formació 
o per a impartir docència fora del marc europeu

Programa Fundació Carolina 
(beques cofinançades a estudiants d’universitats
iberoamericanes per a cursar màsters o doctorats en la UMH)

https://internacional.umh.es/ca/
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MOBILITAT ENTRE UNIVERSITATS ESPANYOLES
Gestió del Programa SICUE per a estades amb finalitats d’estudis en universitats espanyoles. 

 

A través d’aquests programes de mobilitat i gràcies a les beques, els estudiants de la UMH 

seran presents en més d’un centenar d’universitats repartides als països de la Unió Europea 

i de la resta de món, principalment Iberoamèrica, durant el present curs acadèmic. Els països 

que acullen a un major nombre d’estudiants són: Itàlia, Polònia, França, Portugal i República 

Txeca a Europa; Xile i Mèxic en el cas d’Iberoamèrica.

En aquest curs hem ampliat el nombre de països amb els quals realitzar mobilitat fi-

nançada per fons aliens en països fora de la Unió Europea, a través de projectes Erasmus+KA 

107 amb Armènia, el Perú, Bòsnia i Bielorússia. Així mateix, hem realitzat sessions informa-

tives en les 5 seus de la UMH i impulsat el Programa Espejo en universitats d’Amèrica Llatina 

(el Perú i República Dominicana).

> Taula 1:                
Mobilitat
d’estudiants  
de tots els  
programes

MOBILITAT DE PAS I PDI
A conseqüència de les condicions extraor-

dinàries durant la crisi internacional deriva-

da de la pandèmia per COVID19, els partici-

pants de la convocatòria 2019/20 van poder 

veure afectada la seua mobilitat per causes 

de força major, i van haver d’adaptar-se 

a canvis d’escenari sobrevinguts que van 

obligar a la modificació de la mena de mo-

bilitat convinguda abans d’iniciar l’estada, o 

bé a possibles cancel·lacions que depenien 

de les directrius pròpies de les institucions 

d’acolliment o d’organismes nacionals o in-

ternacionals. La modificació de la mena de 

mobilitat es va realitzar sempre atés el prin-

cipi de flexibilitat, seguretat i minimització 

d’impacte econòmic i acadèmic.

El professorat i estudiant beneficiari de 

les ajudes va atendre les condicions sobre 

finançament i, en el seu cas, desplaçament, 

que van ser indicades pels organismes fi-

nançadors i per les corresponents Agències 

Nacionals encarregades de l’organització de 

la mobilitat, o en defecte d’això, per la uni-

versitat d’origen. Sempre que es produïra 

desplaçament (mobilitat física o combina-

da), el PDI o PAS es comprometia a respectar 

totes les normes de sanitat i prevenció que 

emanaven de les autoritats nacionals i inter-

nacionals, així com de la pròpia institució de 

destí. Per consegüent, en aquest curs s’han 

concedit a PDI i PAS 27 ajudes per a poder 

realitzar:

- estades per a impartir docència en

 diverses universitats estrangeres

- estades amb la finalitat d’obtindre formació

- realitzar accions de benchmarking en 

institucions d’educació superior i organit-

zacions internacionals, tant per a docents 

com per a personal d’administració i ser-

veis.

Els països visitats van ser: Xile, Mèxic, el Perú, 

Bielorússia, Singapur, Puerto Rico, Bèlgica, 

Xipre, Dinamarca, Finlàndia, Suècia, Norue-

ga, Hongria, Turquia i el Regne Unit.

A més de les accions tradicionals de els pro-

grames de mobilitat internacional Erasmus 

i Destino, durant aquest curs, la UMH ha ob-

tingut finançament dins de l’acció KA107 del 

programa Erasmus+ amb països associats.

S’han rebut mobilitats procedents de la 

Armenian National Agrarian University i du-

rant el pròxim curs es rebran mobilitats pro-

cedents de les següents universitats perua-

nes:

- Universitat Nacional de Sant Agustí,

- Universitat Andina Néstor Càceres Velásquez

- Universitat Catòlica de Santa María.

Durant el curs 2019 la Universitat Miguel 

Hernández d’Elx ha posat en marxa aquest 

projecte amb tots dos països, finalitzant en 

2020.

Projectes Erasmus+KA 107 

Programa Espejo

             Armènia       Bòsnia-Hercegovina       Bielorúsia                   El Perú           República Dominicana
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D’un total de 13 activitats programades en-

tre 2019-20,

• Sopars Internacionals amb incoming

• Visita a Altea i el Faro de l’Albir

• Visita a l’Ajuntament d’Elx i

 a la Casa-Museu de la Festa (Misteri d’Elx)

• Visita a l’Estadi Martínez Valero (Elx C.F.)

• Ruta pels principals horts de palmeres

• Ruta a peu pel pantà d’Elx

• Visita al Parc Arqueològic

 i al Museu de l’Alcúdia d’Elx

• Jornada de convivència i neteja de re-

sidus a la platja del Carabassí (Elx)en 

col·laboració amb l’Oficina Mediambiental 

de la UMH

• “Quizz de la quarantena” per Instagram

• Concurs de “Fotografies en quarantena”              

a través de xarxes socials

• “Welcome Days” esdeveniment compost 

per 20 workshops telemàtics per a infor-

mar sobre les possibilitats que ofereix la 

UMH en els seus diversos campus

• Activitats culturals, gastronòmiques, es-

portives i d’oci organitzades pel Patronat 

Provincial de Turisme de la Costa Blanca

• Menjar Erasmus i eixida oci nocturn

únicament van ser 7 les activitats que van 

poder realitzar-se amb motiu de la pandè-

mia per COVID-19.

• Sopars internacionals: 
El passat 15 de novembre de 2019 es va 

realitzar el primer sopar internacional per 

als estudiants incoming del primer quadri-

mestre. L’esdeveniment va comptar amb la 

presència de 200 assistents procedents de 

15 països. L’excel·lent resposta i bones im-

pressions van ser la tònica predominant en-

tre els assistents.

El segon sopar internacional, prevista per 

al 13 de març de 2020, va tindre ser suspe-

sa a conseqüència de la declaració de l’Estat 

d’Alarma decretat pel Govern d’Espanya i 

amb motiu de la pandèmia per COVID-19

CLUB ERASMUS EXPERIENCE 
En el passat curs 2019/2020 l’ERASMUS CLUB 

EXPERIENCE ha realitzat diverses activitats 

d’agermanament entre els estudiants ERAS-

MUS de la UMH. Entre elles, s’han organitzat 

excursions culturals i sopars internacionals 

d’intercanvi gastronòmic. En 2019 el pressu-

post va ascendir a 3.500€.

> internacional.umh.es

facebook.com/erasmusclubexperienceumh

instagram.com/cluberasmusumh

linktr.ee/erasmusclub

 < Més informació     
    sobre l’esdeveniment

> Amplia informació sobre l’esdeveniment

• Tàndems Lingüístics: 
Activitat estrela i amb gran acolliment, a 

la qual van assistir una mitjana entre 10 i 

30 estudiants totes les setmanes. Es tracta 

d’una de les activitats que permeten la inter-

nacionalització i la creació de vincles cultu-

rals i lingüístics entre els estudiants.

Durant els mesos d’estiu van continuar els 

nombrosos intercanvis lingüístics organit-

zats pel Club Erasmus Experience de la UMH, 

dependent del Vicerectorat de Relacions In-

ternacionals. Els tàndems es van realitzar les 

vesprades dels dijous a les 20h. en el cèntric 

Flaherty’s (Passeig Eres de Santa Llúcia, Elx). 

A més d’anglés i castellà, l’esdeveniment es-

tava obert a altres idiomes.

https://internacional.umh.es/incoming/welcome-office/club-erasmus/
https://www.facebook.com/erasmusclubexperienceumh/
https://www.instagram.com/cluberasmusumh/
https://linktr.ee/erasmusclub
https://comunicacion.umh.es/2019/07/03/intercambios-linguisticos-de-ingles-y-castellano-durante-julio-y-agosto-en-elche/
https://comunicacion.umh.es/2019/07/03/intercambios-linguisticos-de-ingles-y-castellano-durante-julio-y-agosto-en-elche/
https://internacional.umh.es/2019/11/19/el-club-erasmus-congrega-a-mas-de-120-estudiantes-en-su-cena-internacional/
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• “Quizz de la quarantena”  
a través d’Instagram: 

Es tractava d’un concurs 

de preguntes amb 4 possi-

bles respostes a través de la 

principal xarxa social dirigi-

da als joves i sobre temàtica 

europea, Erasmus, volunta-

riat, cooperació, etc. El con-

curs va comptar amb la par-

ticipació de 162 estudiants 

i va tindre una duració de 

quatre setmanes, amb pre-

mis per als tres guanyadors 

de cada setmana, i un premi 

final per al de major pun-

tuació acumulada.

Tots els premis van ser 

articles de marxandatge de 

la botiga UMH.

> Més informació sobre l’esdeveniment

> instagram.com/stories/

highlights

• Concurs “Fotografies en quarantena” 
L’objectiu consistia en l’enviament d’imatges 

sobre temàtiques propostes (primavera flo-

rent o gastronomia a casa) a través de les 

principals xarxes socials utilitzades per jo-

ves: Facebook, Instagram, WhatsApp o bé, 

també rebudes per correu electrònic.

• Welcome Days: 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la UMH va organitzar una setmana de benvin-

guda per als estudiants incoming admesos per al curs 2019/2020. L’esdeveniment estava 

compost per 20 workshops telemàtics (a través de Google Meet) per a informar sobre les 

possibilitats que ofereix la UMH en els seus diversos campus. La inscripció, a través d’un             

formulari online, permetia unir-te a un esdeveniment que es va desenvolupar durant 5 dies 

de la segona setmana de setembre de 2020. Els tallers virtuals de 10 a 15 minuts cadascun 

i durant una hora i mitja al dia, van versar sobre:

- Oferta de serveis d’atenció

  a l’estudiant i d’allotjament,

- Informació sobre les instal·lacions

  i oferta esportiva i saludable,

- Informació sobre serveis

  de biblioteca i restauració de la UMH,

- Oferta cultural de les 4 seus UMH,

- Ajuda per a la futura integració

  amb companys en el pròxim curs

- Club Erasmus i Buddy Program

- Quizz Program sobre les jornades

https://view.genial.ly/5f2342fba07dc10d6f8028b7/interactive-content-2-welcome-days
https://www.instagram.com/stories/highlights/18098061502094469/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18098061502094469/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXYMvxaXNfEkVwEAWLwQQBWdiwhkkxL8NBmpdrzeKIn_6Dyg/viewform


12 13 

 Memòria d’activitats 19/20 

L’àmplia oferta turística de la Costa Blanca 

reforçada com un destí segur, va permetre 

que els estudiants internacionals pogueren 

viure experiències úniques com:

- baptisme de busseig a Santa Pola,

- enoturisme i recorregut pel 

   Santuari del Castell de la Mola i 

   Santa María Magdalena a Novelda,

- golf i gastronomia a Alacant,

- barranquisme aquàtic pel riu Bolulla,

- safari des de Benidorm a la Vall de Guadalest,

- ruta de caiac per la costa de Xàbia

- coastering a La Vila Joiosa

i compartir-les per les seues principals 

xarxes socials a través de #hastags en 

Twitter, convertint-se així en:

 “ambaixadors Costa Blanca”

En col·laboració amb el Patronat Provincial 

de Turisme de la Costa Blanca, la Universitat 

d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández 

d’Elx, es van organitzar activitats a l’aire lliu-

re en grups reduïts, complint amb la norma-

tiva de seguretat i protocols higienicosanita-

ris. Al llarg de tota la província d’Alacant, la 

programació d’activitats es va centrar, prin-

cipalment en: golf, entorn nàutic, gastrono-

mia, indústria o cultura.

• Activitats culturals, esportives, gastronòmiques y turístiques organizdas pel 
Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca:   

> Més informació /  

    Vídeo del Patronat Provincial

    de Turisme de la Costa Blanca

https://radio.umh.es/2020/11/18/conocemos-a-los-embajadores-costa-blanca-de-la-umh-y-hablamos-sobre-la-ultima-aventura-de-sabinar-raid-en-global-umh-18-de-noviembre-de-2020/
https://es-es.facebook.com/diputacionalicante/videos/%EF%B8%8F%EF%B8%8F-turismo-estudiantes-internacionales-como-embajadores-de-la-costablanca-reunim/742740636322691/
https://www.instagram.com/explore/tags/embajadorescostablanca/
https://twitter.com/hashtag/EmbajadoresCostaBlanca
https://www.pinterest.es/pin/647955465133667280/
https://youtu.be/0ODmXAtF37I
http://www.costablanca.org/Esp/Paginas/Noticias%20sobre%20Turismo/2020/La-Diputaci%c3%b3n-activa-una-jornada-con-80-estudiantes-internacionales-como-embajadores-de-la-Costa-Blanca.aspx
https://youtu.be/0ODmXAtF37I
https://youtu.be/0ODmXAtF37I
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• Menjar Erasmus i eixida oci nocturn per Elx.

• Ruta pel pantà d’Elx:
El 26 de setembre de 2020 es va organitzar una excursió 

al pantà d’Elx. A aquesta activitat van assistir més de 35  

estudiants. En destí es va efectuar una ruta a peu i diverses 

activitats relacionades amb l’entorn natural, principalment 

sobre el coneixement de les plantes autòctones.

• Actividades organizadas por otros servicios de la UMH: 
Al costat d’aquestes activitats organitzades pel servei, hem 

assistit a altres organitzades per altres serveis de la Univer-

sitat Miguel Hernández, entre les quals cal destacar:

- ruta amb bici, carrera solidària i jornada de convivència 

i neteja de residus en l’entorn i platja del Carabassí en 

col·laboració amb la Oficina Mediambiental de la UMH.

> Veure notícia en UMH Televisió

https://oficinaambiental.umh.es/ca/
https://www.youtube.com/watch?v=li8DHa-FCC8
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• Programa Buddy
El Programa Buddy es pot definir com l’apadrinament dels estudiants d’intercanvi estrangers 

(ERASMUS/ DESTINO) que acudeixen a estudiar a la UMH. Amb aquest procés entre els estu-

diants d’intercanvi es busca, principalment, cobrir dues necessitats fonamentals: en primer 

lloc, ajudar a una millor i més ràpida integració dels estudiants estrangers en la vida univer-

sitària i els costums locals; en segon lloc, donar l’oportunitat a tots els estudiants d’enriquir 

el domini d’una llengua, conéixer gent d’altres països, cultures, etc.

Malgrat les excepcionals condicions i les limitacions derivades de la pandèmia per la  

COVID19, l’edició 2019-20 va comptar amb prop de 81 estudiants de 20 nacionalitats

LINGUA-Suport lingüístic
WEB INSTITUCIONAL EN INGLÉS I TRADUCCIONS
Actualització permanent de la informació institucional publicada en la pàgina web del servei 

en la versió en idioma anglés. Comptem per a això amb la col·laboració de Serveis, Departa-

ments, Instituts, Centres i Facultats de la UMH.

Realització de traduccions i revisions de documents relacionats amb la projecció internacio-

nal de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

CURSOS D’IMMERSIÓ             
A LA CULTURA 
I LA LLENGUA ESPANYOLA
Els estudiants incoming, 

procedents d’altres univer-

sitats que participen en els 

programes de mobilitat de 

la Universitat Miguel Her-

nández d’Elx, compten amb 

la possibilitat de realitzar un 

curs intensiu de llengua i 

cultura espanyoles. Aques-

ta formació, subvenciona-

da pel programa Erasmus+, 

s’emmarca dins de les ac-

tivitats de benvinguda als 

estudiants, que organitza 

el Vicerectorat de Relacions 

Internacionals de la UMH.

DIPLOMA DE  
ESPANYOL COM A LLENGUA  
ESTRANGERA (D.E.L.E.) 
L’estreta col·laboració amb 

l’Institut Cervantes continua 

intensificant-se. En l’edició 

dels anys 2019/20 s’han 

realitzat les proves DELE 

(Diploma d’Español com a 

Llengua Estrangera) corres-

ponents als nivells A2, B1, 

B2 i C1. Com a Centre Oficial 

Examinador de l’Institut Cer-

vantes, la UMH ha partici-

pat en les convocatòries de 

les proves del DELE per a 54 

candidats celebrades al no-

vembre 2019 i febrer 2020.

CCSE
Des de febrer de 2016, la 

UMH es converteix en cen-

tre examinador oficial per 

a les proves CCSE (Coneixe-

ments Constitucionals i So-

cioeconòmics d’Espanya) de 

l’Institut Cervantes. Aques-

tes proves, obligatòries per 

a tots els estudiants es-

trangers que sol·liciten la 

nacionalitat espanyola, se 

celebren cada últim dijous 

de mes, excepte durant els 

mesos d’agost i desembre. 

Durant el curs 2019/2020 un 

total de 268 candidats s’han 

examinat en la UMH a través 

de les 6 convocatòries rea-

litzades.

>  internacional.umh.es
/   incoming/
    welcome-office/programa-buddy

    programa.buddy@umh.es

https://internacional.umh.es/incoming/welcome-office/programa-buddy/
https://internacional.umh.es/incoming/welcome-office/programa-buddy/
https://internacional.umh.es/incoming/welcome-office/programa-buddy/
mailto:programa.buddy@umh.es
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PROVES DE  
NIVELL D’IDIOMES
Durant el curs 2019/20, 

prop de 157 estudiants, 

matriculats i interessats a 

participar en el programa 

ERASMUS+, van realitzar 

proves de nivell d’alemany, 

francés, anglés i italià

CERTIFICACIÓ ACLES 
Com a Centre Examinador 
de les proves CERTACLES de 
l’Associació de Centres de 
Llengües d’Ensenyament 
Superior, la UMH va cele-
brar les proves certifica-
dores d’anglés per als ni-
vells B1, B2 i C1 al novem-
bre de 2019.

                                              Inscrits B1, B2 i C1*

Setembre 2014 116

Juny 2015 121

Novembre 2015 58

Juny 2016 45

Novembre 2016 23

Maig 2017 70

Novembre 2017 83

Maig 2018 74

Novembre 2018 26

Maig 2019 27

Novembre 2019 19*

> Taula 2.
     Inscrits en proves ACLES

CONVENIS
Foment i formalització de convenis amb altres universitats i institucions estrangeres i mi-

tjançant la participació en fòrums i reunions nacionals i internacionals. El percentatge 

d’increment en 2020 respecte al 2015 és d’un 38% dins del programa Erasmus. El nombre 

de convenis vigents és 2020 és més del doble que el nombre de convenis amb els quals 

comptàvem en 2015.

ESTUDIANT VISITANT
En el curs 2019/20 s’han rebut un total de 36 estudiants visitants, incloent la modalitat per 

estudis i la modalitat per activitats pràctiques tutelades. Del total d’alumnes, 32 estrangers 

pertanyents a: l’Argentina, Colòmbia, Dinamarca, l’Equador, França, Mèxic i el Perú i, per part 

seua, 4 de nacionalitat espanyola.

GESTIÓ DE DOBLES TITULACIONS UMH
Des de l’aprovació per Consell de Govern de la normativa per a l’establiment de dobles titu-

lacions internacionals, la UMH ha signat 17 acords de dobles títols.

En el curs acadèmic 2019/2020 la UMH ha destinat un total de 25.000€ en ajudes per a es-

tudiants UMH que estiguen cursant dobles títols (Màster i Doctorat) amb l’objectiu de facilitar 

la seua estada a l’estranger. 

Hem rebut 7 estudiants de doble títol en la UMH, un de la Universitat de Palerm (Itàlia); 

sis de la Universitat de Talca (Xile); per part seua, hem enviat tres estudiants a la Universitat 

Autònoma de Yucatán (Mèxic) i un a la Universitat de Palerm (Itàlia).

Programes d’internacionalització

> Taula 3. Nombre de convenis

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Convenis C U C U C U C U C U C

Erasmus+ 336 204 371 216 433 216 462 255 335 259 379

SICUE 300 38 353 40 355 49 360 49 300 49 493

Amb universitats fora                
de l’espai europeu

71 58 97 81 124 102 131 131 141 141 148

C: nombre de convenis amb universitats
U: nombre d›universitats

ONLINE LINGUISTIC  
SUPPORT FOR REFUGEES
(Plataforma Online 
Lingüística per a refugiats) 
La UMH ha participat en la 
iniciativa proposada per 
la Comissió Europea per a 
contribuir en la formació 
lingüística dels refugiats. 
La plataforma en línia es 
caracteritza per la gestió 
dels accessos i funcio-
nalitats. Així mateix, es 
va facilitar l’ús d’aules 
d’informàtica durant 6 
hores per setmana per-
què els beneficiaris acce-
diren a la plataforma OLS, 
atesos en tot moment per 
un voluntari.

Nota: L’edició corresponent a maig de 2020 va haver de 

suspendre’s amb motiu de la pandèmia.
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> Taula 4. Llistat de dobles títols

Denominació Universitat País Tipus

Doctorat en Salut Pública,                            
Ciències Mèdiques i Quirúrgiques

Universitat de São Paulo

Universitat de Porto

El Brasil

Portugal
Doctorat múltiple

Programa de Doctorat en Estadística,  
Optimització i Matemàtica Aplicada

Pontifícia Universitat Católica  
de Valparaíso

Xile Doble Doctorat

Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, 
Agroambientals i Alimentàries

Universitá Degli Studi di Firenze Itàlia Doble Doctorat

Doctorat en Tecnologies Industrials                        
i de Telecomunicació

Kaunas University of Technology Lituània Doble Doctorat

Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, 
Agroambientals i Alimentàries

Universitat de Sonora Mèxic Doble Doctorat

Doctorat en Tecnologies Industrials                        
i de Telecomunicació

Centre d’Investigació i                        
d’Estudis Avançats  
de l’Institut Politècnic Nacional

Mèxic Doble Doctorat

Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, 
Agroambientals i Alimentàries

UniversitadtNacional Agrària  
La Molina Lima (5 modalitats)

El Perú Doble Doctorat

Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, 
Agroambientals i Alimentàries

Wroclaw University of  
Environmental and Life Sciences

Polònia Doble Doctorat

Màster Universitari en Gestió de  
Recursos Humans, Treball i Organitzacions

Università Degli Studi di Palermo Itàlia Doble Màster

Màster Universitari en Agroecologia,  
Desenvolupament Rural i Agroturisme

Universitat Autònoma de Yucatán Mèxic Doble Màster

Màster Universitari en Gestió de  
Recursos Humans, Treball i Organitzacions

Universitat de Talca Xile Doble Màster

La UMH, com a coordinadora del Col·legi Doctoral Tordesillas en Salut Pública i i integrada 

en la xarxa acadèmica al costat de les universitats de Porto i São Paulo (USP), compta amb 

finançament per a dos cursos acadèmics. En el curs 2019/2020 s’han convocat pel citat 

col·legi 9.000€ en ajudes per a la realització d’estudis durant els citats cursos. Com a resultat, 

s’han beneficiat 3 professors de la Universitat de São Paulo (USP), 1 estudiant de la UMH i 1 

estudiant de la USP que van realitzar estudis en la UMH.

 

> Veure notícia en Diario Información

https://www.informacion.es/elche/2019/10/27/umh-lidera-proyecto-salud-publica-5286775.html
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En el marc dels objectius generals de la UMH 

i dels objectius específics d’internacionalit-

zació, es considera prioritari incrementar el 

nombre d’estudiants universitaris estrangers 

mitjançant una oferta de programes “Study 

Abroad” específicament dissenyada per a 

aquest col·lectiu, que responent a les seues 

necessitats formatives, servisca per a po-

tenciar la visibilitat internacional de la nos-

tra universitat i al mateix temps oferisca als 

nostres estudiants i professors l’oportunitat 

d’interactuar amb alumnes i professors 

d’altres nacionalitats, afavorint així la inter-

nacionalització del seu currículum.

Els Programes Study Abroad oferits són

els següents: 

- “Mediterranean diet and landscapes”

-  University Expert in Electronics  

   for Satellite Communications

- “University Expert in Wireless  

    Sensor Network”

- “Mediterranean Culture” (4 crèdits)

-  Cultura Mediterrània (2 crèdits) 

- “Spanish Literature and Civilization”

- Ergonomia i Psicosociologia

miguel hernández university of elche

INTERNATIONAL 
INTERNSHIP

program

internacional.umh.es/internship
Relaciones Internacionales UMH

MMaakkiinngg  tthhee  mmoosstt  ooff  yyoouurr

iinntteerrnnaattiioonnaall  eexxppeerriieennccee

@GlobalUMH

internacional.umh.es
@GlobalUMH
Relaciones Internacionales UMH

Així mateix, també oferim el Programa In-

ternational “Internship UMH”, dirigit a es-

tudiants estrangers que vulguen viure una 

experiència educativa en un ambient pro-

fessional orientats per tutors. Aquest progra-

ma els permet desenvolupar capacitats de 

lideratge i competències professionals de la 

seua àrea d’estudi. El programa es divideix 

en pràctiques internes, que es desenvolupen 

en departaments, institucions i serveis ad-

ministratius, i en pràctiques externes, des-

envolupades en empreses spin-off o star-

tups del Parc Científic de la UMH.

El programa de pràctiques externes es re-

alitza al costat del títol de Expert Universitari 

en Competències Professionals, Empleabi-

litat i Emprenedoria de la UMH. La duració 

total del programa és de tres mesos, en els 

quals els estudiants realitzen visites a les 

empreses més importants de la província 

d’Alacant, un curs intensiu d’espanyol i a 

més, gaudeixen de diverses activitats cultu-

rals i lúdiques en diverses localitats.

> internacional.umh.es/ 

    incoming/study-abroad

Programes específics “Study Abroad” per estudiants internacionals UMH

http://Experto Universitario en Competencias Profesionales, Empleabilidad y Emprendimiento de la UMH
http://Experto Universitario en Competencias Profesionales, Empleabilidad y Emprendimiento de la UMH
http://Experto Universitario en Competencias Profesionales, Empleabilidad y Emprendimiento de la UMH
https://internacional.umh.es/incoming/study-abroad
https://internacional.umh.es/incoming/study-abroad
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AJUDES PER A la INTERNACIONALITZACIÓ DE CENTRES, FACULTATS I ESCOLES (AIEFI) 
Per cinqué any consecutiu i seguint recomanacions de la “Estratègia per a la Internaciona-

lització de les Universitats Espanyoles 2015-20” del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en 

el Vicerectorat de Relacions Internacionals, s’han finançat diverses activitats. Després d’un 

procés de reformulació de les ajudes a escoles, facultats i instituts en 2020, el finançament 

va passar de 100.000€ inicials a 74.753,66€. L’objectiu fonamental era potenciar accions di-

rigides a augmentar la presència i projecció internacionals dels centres de la UMH.

Amb aquestes ajudes es despleguen les actuacions d’internacionalització, dotant als cen-

tres de finançament per a aconseguir objectius estratègics. Tots els anys es realitzen diver-

sos tipus d’actuacions, incloent les visites a universitats d’Amèrica i Europa i l’organització 

d’esdeveniments internacionals dins de la UMH, no obstant això, amb motiu de les restric-

cions de mobilitat, aquestes actuacions s’han orientat cap a la no presencialitat.

> Tabla 5. Listado de centros y financiación recibida

Centre
Assignació 
concedida 

2016

Asignació 
concedida 

2017

Assignació 
concedida 

2018

Assignació 
concedida 

2019

Assignació 
concedida 

2020

EPSE 15.000 12.120,60 12.120,60 10.659 7.570

EPSO 15.000 11.037,20 11.037,20 8.628 7.935

Facultat de Belles Arts 15.000 9.410,80 9.410,80 8.026 6.354,34

Facultat de Ciéncies Experimentals 10.000 9.407,90 9.407,90 8.851 7.250

Facultat de Ciències Socials       
i Jurídiques d’Elx

15.000 12.728,70 12.728,70 11.272 9.910,92

Facultat de Ciències Socials         
i Jurídiques d’Oriola

15.000 9.427,70 9.427,70 8.843 7.130

Facultat de Ciències Sociosanitàries 15.000 9.409,30 9.409,30 8.972 6.375

Facultat de Farmàcia 15.000 8.053,00 8.053 7.850 7.608,40

Facultat de Medicina 15.000 11.266,30 11.266,30 11.042 7.200

Institut d’Investigació,  
Desenvolupament i Innovació en  
Biotecnologia Sanitària d’Elx (IDIBE)

10.000 7.133,70 7.133,70 7.692 3.500

Institut de Bioinenginyeria 10.000 ------------- ------------- 6.508

Institut CIO 
(Centre Investigación Operativa)

3.920

Institut de Neurociències ------------- ------------- 1.630

Entre les actuacions desenvolupades destaquen: invitació a professors estrangers a impartir 

en grau, màster i doctorat, elaboració de material per a la difusió internacional de l’oferta 

acadèmica de la UMH, capacitació del professorat per a docència i impartició de seminaris 

en anglés (Coaching, EMI skills, speaking), participació en fires, seminaris o jornades virtuals 

enfocades a la formació en la internacionalització o a la promoció de l’oferta acadèmica de 

la UMH, organització de jornades, workshops o seminaris en línia de difusió internacional de 

l’oferta acadèmica de la universitat i la creació d’espais acadèmics virtuals en col·laboració 

amb altres universitats.

Els plans desenvolupats des de cada centre, dins del programa, continuen facilitant un 

desplegament de les actuacions desenvolupades en l’àmbit de la internacionalització de la 

UMH. Malgrat la incertesa amb motiu de l’alerta sanitària global, es planteja continuar man-

tenint les aliances i especialització de la mena d’activitats d’intercanvi i internacionalització 

dels ensenyaments en la UMH.

DOCÈNCIA EN INGLÉS EN LA UMH
Continuant amb la seua labor d’internacionalització, la UMH ha impartit en anglés un total de 

24 assignatures durant el curs acadèmic 2019/20, tant de grau com de màster.

> internacional.umh.es/internacionalizacion/internacionalizacion-de-centros/docencia-ingles

https://internacional.umh.es/internacionalizacion/internacionalizacion-de-centros/docencia-ingles/
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GESTIÓ DE PROJECTES INTERNACIONALS: PROJECTES KA2 ERASMUS+
El programa ERASMUS+ inclou les Accions Clau 2 (K2), això és, projectes relacionats amb 

l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-20. Les Accions Clau 2 se-

cunden:

• Les associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut

• Les universitats europees

• Les aliances per al coneixement

• Les aliances per a les competències sectorials

• El desenvolupament de capacitats en l’àmbit de l’educació superior

• El desenvolupament de les capacitats en l’àmbit de la joventut

El programa ERASMUS+ també finança:

• Activitats Jean Monnet:

- Mòduls Jean Monnet (ensenyament i investigació)

- Càtedres Jean Monnet (ensenyament i investigació)

- Centres d’excel·lència Jean Monnet (ensenyament i investigació)

- Suport Jean Monnet a associacions

- Xarxes Jean Monnet (debat polític amb el món acadèmic)

- Projectes Jean Monnet (debat polític amb el món acadèmic)

• Esport:

- Associacions en col·laboració

- Associacions en col·laboració a petita escala

- Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre

Taula 6. Projectes en els quals ha participat la UMH en el curs 2019-20

Programa Organització coordinadora Títol del projecte

Associacions estratègiques 
en l’àmbit de
l’educació superior       
Strategic Partnership

Universitatea Technica Gheorghe 
Asachi din Iasi, Rumanía

Footwear in the 21st century: New skills for the 
design of drastically improved comfort, sustainable, 
fashion-oriented and scientifically-led footwear 
products (SciLED)

Desenvolupament de 
capacitats en l’àmbit de
l’educació superior                
Capacity Building

Universidade de São Paulo (USP)
Strengthening Criminology teaching through  
Cooperation among European and South-American 
universities (SUCCESS)

Associacions estratègiques 
en l’àmbit de
l’educació superior                    
- Strategic Partnership

UMH
Universities for labour inclusion of people  
with intellectual disabilities (U4INCLUSION)

Esports                                   
Xicotetes col·laboracions   
- Small Collaborative  
Partnerships in Sport

UISP-Sport per tutti (ONG) Physical Activity Enhancement (PACE)

Associacions estratègiques 
en l’àmbit de
l’educació superior                    
- Strategic Partnership

University of Pisa, Italy
Understanding, Learning and Improving          
Soft Skills for Employability (ULISSE)

Associacions estratègiques 
en l’àmbit
de l’educació superior                  
Strategic Partnership

Slovak University of  
Agriculture in Nitra, Slovakia

Implementation of Consumer NEUROscience 
and SMART Research Solutions in Aromachology 
(NEUROSMARTOLOGY)

Universitats europees          
European Universities

University of Radboud,  
Països Baixos

European University of Brain and Technology 
(NEUROTECHEU)

Càtedra Jean Monnet
- Chair Jean Monnet

UMH

Càtedra Jean Monnet. 
Renforcer les valeurs de l’Union Européenne:  
le rôle de la citoyenneté active

Erasmus Mundus Joint 
Master’s Degree

Università del Piemonte Orientale, 
Italia

Erasmus Mundus Joint Master’s Degree (EMJMD). 
European Master on Translational Cosmeceutical 
Sciences (EMOTION)

> internacional.umh.es/proyectos-ka2-en-curso

https://internacional.umh.es/proyectos-ka2-en-curso/
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• SciLED: 

“Footwear in the 21st century: New skills for the design of 

drastically improved comfort, sustainable, fashion-oriented 

and scientifically-led footwear products”, impulsat pel De-

partament de Ciència de Materials, Òptica i Tecnologia Elec-

trònica. Participen en aquest projecte entitats de Grècia, Por-

tugal, Romania, Bèlgica, Itàlia i Espanya. L’import concedit a 

la UMH va ascendir a 58.884€ i tenia una duració de 3 anys..

• U4INCLUSION: 

“Universities for labour inclusion of people with intellectual 

disabilities”, coordinat per la UMH des del Departament de 

Ciència Jurídic. Participen entitats de països com Espanya, 

Itàlia, Bèlgica i Alemanya. L’import concedit va ascendir a 

270.510,00€ i amb una duració de 3 anys.

• ULISSE: 

Conegut com “Understanding, Learning and Improving  

Soft Skills for Employability”, des del Vicerectorat d’Estudiants 

i Coordinació i des del Vicerectorat de Transferència i Inter-

canvi de Coneixement. Participen entitats de països com 

Espanya, Portugal, Letònia i Itàlia. L’import va ascendir a 

59.803€ i amb una duració de tres anys.

• NEUROSMARTOLOGY:

“Implementation of Consumer NEUROscience and SMART  

Research Solutions in AromachOLOGY”, projecte impulsat 

per professors de l’Àrea de Ciència i Tecnologia d’Aliments 

(TA). Participen entitats de països com Eslovàquia, Dinamar-

ca, Rep. Checa, Finlàndia, Polònia i Espanya. L’import conce-

dit va ascendir a 33.430€ i amb una duració de 30 mesos.

• SUCCESS:

“Strengthening Criminology teaching through Cooperation 

among European and South-American universities”, impul-

sat pel Centre CRIMINA per a l’Estudi i prevenció de la delin-

qüència de la UMH. En el projecte estan col·laborant entitats 

de diferents països com el Perú, Portugal, el Brasil, Colòmbia 

i Espanya. L’import concedit a la UMH va ascendir a 80.184€ 

i va tindre una duració de 3 anys.

• PACE: 

“Physical Activity Enhancement (PACE). Reducing injury in 

youth sport through a grass-roots coach education pro-

gramme”. L’objectiu del projecte és reduir el nombre de le-

sions en l’esport practicat per xiquets a través d’un progra-

ma d’educació per a entrenadors de base no professionals. 

L’import concedit a la UMH va ascendir a 10.250€ i va tindre 

una duració de 2 anys.

 

• “Renforcer les valeurs de l’Union Européenne: le rôle de la 

citoyenneté active”. Càtedra coordinada per la UMH a tra-

vés del Departament de Ciència Jurídica. L’import concedit al 

projecte va ascendir a 37.457€ i una duració de 3 anys.

• La Comissió Europea concedeix l’Erasmus Mundus Joint 

Màster Degree (EMJMD) i el European Màster on Translatio-

nal Cosmeceutical Sciences (EMOTION) en el qual participa la 

UMH des del IDIBE, sent la Università del Piemonte Orientale 

d’Itàlia la que exerceix la seua coordinació.

Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut                   Desenvolupament de capacitats en l’àmbit de la joventut – Capacity Building

Small Collaborative Partnerships in Sport

Erasmus Mundus

Càtedra Jean Monnet

>  sciled.eu/es/socios

> u4inclusion.com

> ulisseproject.eu

> fem.uniag.sk/sk/neurosmartology

> criminologia.successproject.eu

> emotion-master.eu

> comunicacion.umh.es/2020/03/06

> gdyniasport.pl

http://sciled.eu/es/socios/
https://u4inclusion.com
http://ulisseproject.eu
https://fem.uniag.sk/sk/neurosmartology/
http://criminologia.successproject.eu/
https://www.emotion-master.eu
https://comunicacion.umh.es/2020/03/06/jornadas-sobre-los-valores-de-la-union-europea-en-el-momento-actual/
https://gdyniasport.pl/pl/projekty/projekty-zrealizowane/pace


30 31 

 Memòria d’activitats 19/20 

Universitats Europees
• European University of Brain and Technology (NEUROTECHEU): 

És un projecte en el qual la UMH participa com a soci d’un 

consorci europeu de huit universitats. Està liderat per inves-

tigadors de l’Institut de Neurociències i aglutina a profes-

sors i investigadors de les àrees de neurociències i tecno-

logia, tècnics del Servei de Relacions Internacionals i el Vi-

cerectorat de Relacions Internacionals de la UMH. L’objectiu 

és crear un “campus interuniversitari d’educació superior”,  

és a dir, un espai flexible d’educació superior compartit entre 

universitats en el qual es vincule l’educació a la investiga-

ció, a la innovació i a la societat. El projecte inclou mobilitat 

ERASMUS+ integrada a tots els nivells i, donat el seu caràcter 

transversal, implica la universitat en el seu conjunt.

El projecte, subvencionat per la Comissió Europea amb 

5.000.000€, va concedir a la UMH un import de 460.908,92€

Cooperació al desenvolupament i Voluntariat

> theneurotech.eu

PROJECTES DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT
Durante el curso 2019-20 se han llevado a cabo actividades enmarcadas en los Conve-

nios con Generalitat Valenciana 2018 y 2019 para la realización de los proyectos de coo-

peración universitaria al desarrollo, que ascendían a 269.579,59 euros y a 187.751,02  

euros respectivamente (contando con la subvención de 130.000 euros para cada programa 

por parte de la Generalitat Valenciana, la aportación de los socios locales para el desarro-

llo de proyectos en terreno y la aportación de la Universidad Miguel Hernández de Elche).  

Los proyectos han comprendido diversas actuaciones enmarcadas en tres líneas básicas: 

formativa, investigadora y desarrollo de proyectos de CUD.

• Línia formativa:

GlobalUMH GlobalUMH

WWW.UHIVERNODS.ES

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS.

¿Dónde?
Universidad Miguel Hernández de 
Elche, Campus Elche, Edificio 
Altabix, Avda. de la Universidad 
s/n 03202, Elche (Alicante)

4, 5 Y 6 MARZO de 2020

Entidades colaboradorasEntidades organizadoras

Jornades organitzades per les cinc univer-

sitats públiques valencianes. En aques-

tes jornades, que es porten realitzant des 

de 2017, les universitats pretenen donar 

a conéixer els Objectius de Desenvolupa-

ment Sostenible de l’Agenda 2030 de Na-

cions Unides, que persegueixen erradicar 

la pobresa, protegir el planeta i afavorir un 

desenvolupament sostenible i igualitari 

que permeta a totes les persones gaudir de 

pau i prosperitat per a 2030. La IV Univer-

sitat d’Hivern va abordar la contribució de 

la cooperació internacional al desenvolu-

pament a la desaparició de les desigualtats 

entre persones i societats i, en conseqüèn-

cia, a la consecució dels ODS. A través de 

diàlegs, ponències, taules redones, tallers i 

activitats, es va reflexionar sobre la neces-

sitat d’avançar en la consecució dels Ob-

jectius de Desenvolupament Sostenible de 

les Nacions Unides.

- IV UNIVERSITAT D’HIVERN 2020: 
“La Cooperació Internacional al Desenvolupament en la implementació dels ODS”

> Veure notícia publicada

https://theneurotech.eu/
https://twitter.com/ccd_upv/status/1095637023346577409
https://youtu.be/uo77GbaZxX0
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6503161910479851521
https://internacional.umh.es/2020/01/24/iv-universidad-de-invierno-la-cooperacion-internacional-al-desarrollo-en-la-implementacion-de-los-ods/
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CURS TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
(CONVENI 2018)
L’objectiu del curs era donar a conéixer diferents eines, habilitats i experiències pràctiques 

per a gestió la cooperació al desenvolupament sota uns valors de transparència i eficàcia. 

Així mateix, també presentava el cicle de polítiques públiques en la cooperació al desenvo-

lupament i difonia els principis d’innovació social.

• Línia investigadora a través de la convocatòria d’ajudes per a finançar projectes d’investigació 

de caràcter internacional per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible 

de l’Agenda 2030 Nacions Unides 2019 i 2020 en el marc de projectes d’investigació de la 

Universitat Miguel Hernández d’Elx.

- PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, 
“Models de validació per a arquitectures loT orientades als ODS”.
En aquest projecte s’han plantejat diferents models de validació loT (tecnologia que està 

aconseguint millores en el desenvolupament sostenible de les ciutats, augment en el ren-

diment de les energies renovables, avanços en solucions mèdiques, etc.), orientats als 

ODS de manera que s’obtinguen models correctes, accelerant els posteriors processos 

d’implementació, i per tant la seua contribució en els escenaris per als quals vagen a ser 

proposats. El projecte ha sigut dut a terme per professorat de l’Àrea d’arquitectura i tecnolo-

gia de computadors juntament amb la Université Abdelmalek Essaaidi del Marroc.

(Conveni 2018). 

- PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, 
“Cartografia dels ODS des de l’apoderament comunitari a Guatemala”
Executat per professorat del Departament de Cièn-

cies Socials i Humanes, el seu propòsit ha sigut 

crear un atles que visibilitze i analitze les rela-

cions existents entre l’apoderament comunitari 

i els ODS. Per a això, s’ha treballat amb un grup 

ampli de dones que exerceixen el rol de llevado-

res en una comunitat rural indígena de Chinique 

(Quiché) a Guatemala. A més, s’ha comptat amb 

la col·laboració de l’Institut d’Estudis Interètnics i 

Pobles Indígenes (IDEIPI), així com de l’associació/

ONG, Metges descalços, un actor social molt relle-

vant a la comarca i per a la comunitat. 

(Conveni 2018).

> Veure notícia publicada

- Convocatòria de beques i bosses de viatge 

per a la realització del Màster Interuniversitari 

en Cooperació al Desenvolupament especia-

litat “Salut en països en desenvolupament”  

Curs 2019/2020.

(Conveni 2018)

- Convocatòria d’ajudes per a impulsar els 

treballs de fi de grau i fi de màster en el 

marc de la promoció dels objectius de des-

envolupament sostenible de l’Agenda 2030 

impulsada per les Nacions Unides

(Conveni 2018)

> Veure notícia publicada

> Veure notícia publicada

https://internacional.umh.es/2020/07/24/un-proyecto-de-cooperacion-de-la-umh-realiza-una-cartografia-de-los-ods-desde-el-empoderamiento-comunitario-en-guatemala/
http://mastercooperacion.edu.umh.es/
http://mastercooperacion.edu.umh.es/
http://mastercooperacion.edu.umh.es/
https://internacional.umh.es/2019/04/09/programa-de-cooperacion-al-desarrollo-umh-generalitat-valenciana-2018/
https://internacional.umh.es/2019/09/18/publicado-el-listado-definitivo-de-ayudas-umh-para-impulsar-tfg-y-tfm-sobre-cooperacion-internacional-al-desarrollo-2/
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- PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, 
“Micetoma en Turkana (Kenia)”.  
El propòsit del projecte és estudiar l’epidemiologia 

i agents causals d’aquesta infecció en el comtat 

de Turkana, Kenya, una zona bastant afectada per 

la malaltia. A més, es pretén valorar la seua reper-

cussió i formar als professionals sanitaris locals 

per a la seua implicació en prevenció, diagnòstic 

precoç i aplicació de tractament quirúrgic i metge 

efectiu. Aquest projecte es coordina des de l’àrea 

de Microbiologia, en el qual també participen es-

tudiants de medicina i es realitza en col·laboració amb l’Equip de Cirurgia en Turkana treba-

llant a l’hospital de Lodwar (LCRH).

(Conveni 2018).

> Veure n0tícia publicada

- PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, 
“Formació sanitària en neurocirurgia a Àfrica de l’Est”. 
L’objectiu del projecte ha sigut el desenvolupament d’un model d’hidrocefàlia perquè els 

neurocirujanos menys familiaritzats amb les tècniques neuroendoscópiques puguen en-

trenar-se i adquirir d’una forma segura les habilitats quirúrgiques necessàries en aquests 

procediments. Mitjançant procediments d’endoscòpia cerebral es poden resoldre més del 

95% de les hidrocefàlies obstructives. Aquestes habilitats quirúrgiques requereixen de 

l’observació de diversos procediments i pràctica en laboratoris amb sistemes de neuroi-

matge i a vegades realitat virtual, que no és possible en alguns països africans, per la qual 

cosa s’ha considerat necessari el desenvolupament d’un model d’entrenament econòmic.. 

El projecte ha sigut realitzat per professorat de l’Àrea de Biologia Cel·lular de la UMH i en 

col·laboració amb l’Hospital General Universitari d’Alacant

(Conveni 2018).

https://internacional.umh.es/2020/07/22/un-proyecto-de-cooperacion-de-la-umh-avanza-en-el-estudio-del-micetoma-en-turkana-kenia/
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- PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, 
“Objectius de Desenvolupament Sostenible en regions àrides: caracterització de 
trets estructurals i funcionals clau per a la resiliència de sistemes agroramaders”. 
La iniciativa pretén contribuir a la millora de la gestió dels sistemes de ramaderia tradicio-

nal de regions àrides, enfortint la seua resiliència i sostenibilitat atés que aquests sistemes 

són fonamentals en concentrar el 50% del bestiar a nivell mundial. Per a l’estudi s’ha triat la 

localitat d’El Ejido Comondú de Baixa Califòrnia Sud, situat en el Desert Sonorense a Mèxic, 

on l’activitat ramadera ha sigut el principal manteniment de la població. El projecte l’han 

dut a terme professors i professores de l’Àrea d’Ecologia de la UMH i de l’Àrea d’Antropologia 

Social, per a integrar la perspectiva de gènere en aquest lloc. L’equip el componen profes-

sors i professores de la Universitat de Saragossa, del Centre d’Investigacions Biològiques 

del Nord-oest-Baixa Califòrnia (Mèxic), tenint com a socis locals a la Sotssecretaria de Medi 

Ambient i Recursos Naturals del Govern de Baixa Califòrnia Sud. (Conveni 2018)

> Veure notícia publicada

- PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, 
“Col·laboració amb Centreamèrica
per a identificar factors de risc
de salut ambiental en comunitats rurals”. 
S’han identificat factors de risc ambiental i biomarcadores 

precoços amb tècniques moleculars avançades en pro-

blemes de salut que afecten comunitats rurals a Centrea-

mèrica. Han participat investigadors de països de la xarsa 

SALTRA (Programa de Salud Trabajo y Ambiente en Améri-

ca Central), beneficiant-se tots els països de Centreamèri-

ca, especialment Guatemala, Nicaragua, El Salvador i Hon-

dures. Es tracta d’un projecte coordinat pel IB Institut de 

Bioenginyeria de la UMH.

> tox.umh.es
> Veure notícia en comunicacion.umh
> Veure notícia publicada en facebook 

https://internacional.umh.es/2020/07/14/un-proyecto-de-cooperacion-al-desarrollo-de-la-umh-persigue-la-mejora-de-la-gestion-de-la-ganaderia-tradicional-en-regiones-aridas/
http://mecenatge.gva.es/es/projectes-i-activitats-cientifiques-d-interes-social-a-la-nostra-comunitat/-/asset_publisher/172tMyBqeWmq/content/universidad-miguel-hernandez-factores-ambientales-en-salud-en-comunidades-rurales-en-centroamerica
http://mecenatge.gva.es/es/projectes-i-activitats-cientifiques-d-interes-social-a-la-nostra-comunitat/-/asset_publisher/172tMyBqeWmq/content/universidad-miguel-hernandez-factores-ambientales-en-salud-en-comunidades-rurales-en-centroamerica
http://mecenatge.gva.es/es/projectes-i-activitats-cientifiques-d-interes-social-a-la-nostra-comunitat/-/asset_publisher/172tMyBqeWmq/content/universidad-miguel-hernandez-factores-ambientales-en-salud-en-comunidades-rurales-en-centroamerica
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- PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, 
“Anàlisi d’intervencions per a minimitzar l’impacte que tenen els esdeveniments
adversos en els professionals sanitaris, mentre es millora la seguretat dels
pacients i es protegeixen els seus drets individuals”
L’objectiu de conéixer les accions que els hospitals peruans duien a terme per a gestio-

nar els riscos i respondre de manera efectiva davant possibles esdeveniments adversos. 

També, cerca proposar plans de millora amb els quals reduir l’impacte dels incidents de 

seguretat en pacients i professionals. El projecte l’han dut a terme professors i professores 

de l’àrea de psicologia de la salut, en col·laboració amb el Servei de Medicina Preventiva de 

l’Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid i la Clínica Angloamericana de Lima, el Perú.  

(Conveni 2018).
> Veure notícia publicada en UMH

https://internacional.umh.es/2020/07/23/un-proyecto-de-cooperacion-de-la-umh-promueve-planes-para-la-la-mejora-de-la-seguridad-del-paciente-en-peru/
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• Línea de desarrollo de proyectos de CUD. Proyectos de cooperación en países menos  

adelantados según el IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020

- PROJECTE, 
“Accions de promoció de la igualtat de gènere a partir d’iniciatives
encaminades a la consecució d’ingressos en dones rurals de Colòmbia”. 
Els objectius del projecte se centren en l’apoderament de les dones com a motor per a posar 

en marxa diferents iniciatives que permeten millorar el nivell de vida de les seues famí-

lies, i visualitzar el poder transformador de les dones que compten amb la possibilitat de 

comptar amb recursos econòmics i que permeten generar espais pacífics de convivència. 

(Conveni 2018)

- PROJECTE, 
“Conservació de sòls, gestió sostenible i desenvolupament local
en la Reserva Natural Comunitària de Dindefelo (el Senegal)”.
L’objectiu general d’aquest projecte de cooperació és el de contribuir a la conservació de 

sòls i la gestió sostenible en l’àmbit de la Reserva Natural Comunitària de Dindefelo, al Se-

negal, país de l’Àfrica Subsahariana, en col·laboració amb l’Institut Jane Goodall Espanya 

(IJGE). Així es pretén fomentar el desenvolupament de les comunitats locals i sumar esfor-

ços als fins que promou el propi IJGE, el qual disposa de la logística necessària en la zona. 

(Conveni 2018).

> Veure notícia en web UMH

- PROJECTE, 
“Formació de professors d’educació física en inclusió escolar
i tècnics esportius en esport paralímpic (Paraguai)”.
L’objectiu general d’aquest projecte de cooperació és potenciar i facilitar la participació de per-

sones amb discapacitat en la societat paraguaiana, utilitzant l’esport i l’activitat física com a 

eina. És una oportunitat per a poder ajudar al desenvolupament al país a tres nivells: formació 

de tècnics, difusió dels valors i esports paralímpics en l’àmbit escolar, i la sensibilització social 

cap a les persones amb discapacitat. Aquest projecte es duu a terme des de l’Àrea d’Educació 

Física i Esportiva de la UMH en col·laboració amb el Comité Paralímpic Paraguaià (CPP).  

(Conveni 2019).

https://internacional.umh.es/2020/01/07/un-proyecto-de-cooperacion-al-desarrollo-de-la-umh-ayuda-a-mejorar-la-conservacion-de-suelos-de-la-reserva-natural-comunitaria-de-dindefelo-senegal/
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- PROJECTE, 
“Cap a una gestió eficaç i transparent de la seguretat ciutadana:
Acció de capacitació en la prevenció de la delinqüència i enfortiment democràtic” 
(el Perú). 
L’objectiu general d’aquest projecte és contribuir a la creació d’una cultura de l’avaluació 

científica de polítiques públiques sobre seguretat ciutadana, delinqüència i justícia penal, 

en pro d’un enfortiment de la Democràcia al Perú. Per a això, s’establirà una Xarxa Interna-

cional per a la Cooperació Iber-Sud-americana de Política Criminal Basada en Evidències. 

Aquesta Xarxa tindrà la finalitat de millorar la presa de decisions de política criminal a par-

tir del saber criminològic i empíric per a generar els marcs d’anàlisis científiques tant dels 

diferents fenòmens delinüencials, com dels efectes que tenen les lleis i les penes sobre la 

ciutadania. Projecte coordinat per professorat de l’Àrea de Dret Penal que compta amb la 

Universitat de Piura (el Perú) com a soci local.

(Conveni 2019).
> Veure enllaç en Crimina UMH

OTROS PROYECTOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA  
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO (CONVENIOS 2018 Y 2019)

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE LA UMH EN RUANDA
La UMH ha ampliat i modernitzat la Unitat de Vigilància intensiva de l’Hospital de Nemba, 

en el districte de Garenke (Ruanda) per a combatre el Covid-19. Les reformes s’han fet amb 

la coordinació de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat del Vicerectorat de 

Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i la Càtedra Institu-

cional Seu de la UMH a Ruanda.

S’ha dotat d’una UCI amb 6 llits, preparades per al monitoratge i l’administració d’oxigen 

a pressions adequades a pacients crítics. L’oxigenoteràpia amb flux adequat del gas en les 

seues diverses modalitats és un pilar bàsic per al tractament dels pacients afectats de Co-

vid-19. La Cooperació Universitària al Desenvolupament a Ruanda de la UMH permet que 

els pacients afectats de Covid-19 que patisquen la síndrome respiratòria aguda greu (en les 

seues sigles en anglés, SARS) siguen tractats adequadament, la qual cosa contribueix a sal-

var vides. Una Unitat de Vigilància intensiva és útil, no sols per al tractament dels pacients 

amb Covid-19, sinó també per al de pacients crítics, afectats per altres patologies greus com 

a infart agut de miocardi, trencament de melsa, politraumatismes, etc.

La reforma de l’UCI ha sigut dissenyada amb l’assessorament de l’especialista en vigi-

lància intensiva i membre del Consell Assessor de la Càtedra Institucional Seu de la UMH a 

Ruanda, Francisco Colomina. Per part seua, el director de la Càtedra Institucional Seu de la 

UMH a Ruanda, Mariano Pérez Arroyo, ha sigut l’encarregat de supervisar les obres.

En l’actualitat, l’Hospital de Nemba atén una població d’aproximadament, 350.000 ha-

bitants. L’UCI d’aquest hospital comptava amb cinc llits, encara que únicament dos d’elles 

estaven dotades d’aparells apropiats per a monitorar a pacients en estat crític, sense pos-

sibilitat d’administració d’oxigen. Els altres tres llits no disposaven de #cap aparells de mo-

nitoratge d’aquesta mena de pacients, per la qual cosa no es podien considerar llits de vigi-

lància intensiva.

La consolidació de la seu de la UMH a Ruanda, a través de la Càtedra Institucional “Seu 

UMH a Ruanda”, dirigida pel Dr. Mariano Pérez Arroyo, va comptar. en el curs 2019-20, amb 

un total de 20.000€ d’inversió procedents de fons propis destinats a infraestructures en la 

seu de la UMH al país africà, més 30.000€ procedents de donacions privades.

> Veure notícia publicada / Llegir altra notícia / Veure notícia sobre la Cátedra

https://crimina.umh.es/lineas-de-investigacion/
https://catedraruanda.umh.es/
https://catedraruanda.umh.es/
https://internacional.umh.es/2020/06/23/realizada-la-reforma-de-la-uci-del-hospital-de-nemba-en-ruanda/?fbclid=IwAR3IMHmpZZUUuB8Zh5jqWSJYRccmm_5RuIHob8EB069QWfcvRmV-iEzFHYQ
https://comunicacion.umh.es/2019/10/17/la-umh-forma-al-personal-sanitario-del-hospital-de-nemba-ruanda-para-asistir-a-pacientes-en-la-unidad-de-cuidados-intensivos/
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Inversions en infraestructures
En 2019, la UMH ha invertit un total de 20.000€ procedents de fons propis en la següent in-

fraestructura en la seu de Ruanda: reforma de la Unitat de Vigilància intensiva de l’Hospital 

de Nemba del districte de Gakenke (Ruanda). L’Hospital de Nemba atén una població 

d’aproximadament 350.000 habitants del districte de Gakenke. Després de la reforma, s’ha 

equipat a l’UCI de l’hospital amb 6 llits dotats de respiradors i instal·lacions de subminis-

trament d’oxigen, preparades per a dotar-les de l’instrumental apropiat per a monitorar a 

pacients en estat crític.

Aquesta acció s’engloba dins de les accions del Vicerectorat de Relacions Internacionals 

per a l’enfortiment de les infraestructures de l’hospital ruandés, en el qual la UMH col·labora 

a través de millora de les instal·lacions i realització de formacions al personal sanitari de 

l’hospital.

Ajudes de menjador a estudiants de les escoles de Nemba
Un any més, per a contribuir en la millora del rendiment acadèmic dels estudiants,

s’han destinat 10.000,00€ en forma de beques de menjador per a possibilitar una ingesta al 

dia a tots els estudiants de l’escola durant el curs acadèmic.

La Càtedra Institucional “Seu UMH a Ruanda” de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 

dirigida pel Prof. Mariano Pérez Arroyo, persegueix els següents objectius::

a) Liderar tot tipus d’iniciatives, estudis, formació i investigacions que contribuïsquen i po-

tencien la presència institucional de la nostra universitat a Ruanda.

b) Incentivar la cooperació, el voluntariat, la formació, la investigació i l’assistència sanitària 

a Ruanda.

c) Acréixer els vincles socials de la UMH amb el país africà i, sobretot, amb les institucions 

que coincideixen en aquests objectius, col·laborant amb elles quan es considere benefi-

ciós tant per a la Universitat i els seus públics, com per a Ruanda.

d) Propagar i donar a conéixer totes les activitats relacionades amb la cooperació, volunta-

riat, la formació, la investigació i els serveis sanitaris desenvolupats per la càtedra, impli-

cant a tots els col·lectius de la pròpia Universitat (personal docent i investigador, personal 

d’administració i serveis i estudiants).

e) Fomentar la col·laboració i la realització de convenis amb altres institucions i organismes, 

tant públics com privats.

Amb finançament de la UMH i de la Fundació Napardi, s’han continuat mantenint els desde-

junis i els menjars del menjador de les escoles de Nemba, amb capacitat per a 700 alumnes. 

La posada en marxa del menjador amb accés per a tots els alumnes ha suposat una clara mi-

llora en el rendiment escolar, com s’ha demostrat en els exàmens nacionals. Els menjadors 

assisteixen als alumnes els dies laborables i a vegades alguns caps de setmana. Treballant 

amb les autoritats del dis-

tricte i amb l’associació de 

pares d’alumnes i alumnes, 

que aporten d’igual manera 

quantitats equivalents, s’han 

aconseguit eliminar les des-

igualtats existents entre els 

alumnes de diferent poder 

adquisitiu.

> Veure notícia publicada en UMH.es                > Veure notícia publicada en UMH.es

https://internacional.umh.es/2020/05/05/la-umh-ampliara-y-modernizara-la-unidad-de-cuidados-intensiv
https://catedraruanda.umh.es/
https://internacional.umh.es/2019/10/16/la-catedra-sede-umh-en-ruanda-inicia-la-creacion-de-una-uci-
https://comunicacion.umh.es/2019/09/09/el-programa-de-voluntariado-en-ruanda-potencia-la-formacion-en-cooperacion-al-desarrollo-de-sus-participantes/
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Aquest any acadèmic s’han realitzat diferents cursos i jornades de formació relacionades 

amb la cooperació al desenvolupament i el voluntariat, amb l’objectiu de formar i d’acostar, 

tant als membres de la comunitat universitària com a personal extern amb especial interés 

en aquest àmbit, al món de la cooperació des de diferents perspectives. Cal destacar la se-

güent activitat formativa:

Taller d’identificació i formulació de projectes de cooperació al desenvolupament
Taller organitzat pel Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i 

Voluntariat i dirigit al PDI de la UMH interessat a presentar proposta de projectes en les Con-

vocatòries d’ajudes UMH per a finançar projectes d’investigació de caràcter internacional 

per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.

> Ampliar noticia

La Càtedra Seu UMH Ruanda ha rebut donacions de diferents entitats per a les activitats rea-

litzades en la Seu UMH a Ruanda. Per a activitats concretes amb finançament de la UMH s’ha 

realitzat la reforma de la Unitat de Vigilància intensiva de l’Hospital de Nemba del districte de 

Gakenke (Ruanda). L’Hospital de Nemba atén una població d’aproximadament 350.000 habi-

tants del districte de Gakenke. Després de la reforma, s’ha equipat a l’UCI de l’hospital amb 

6 llits, preparades per a dotar-les de l’instrumental apropiat per a monitorar a pacients en 

estat crític. La reforma ha sigut elaborada amb l’assessorament del Dr. Francisco Colomina, 

especialista en vigilància intensiva, professor de la UMH, i membre del Consell Assessor de la 

Càtedra Institucional Seu de la UMH a Ruanda. Les obres han sigut supervisades pel director 

de la Càtedra Institucional “Seu de la UMH a Ruanda” el Dr. Mariano Pérez Arroyo.

https://internacional.umh.es/2020/03/03/taller-de-identificacion-y-formulacion-de-proyectos-de-cooperacion-al-desarrollo/
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• En el marc del conveni de col·laboració 

amb Creu Roja, s’han anat produint diver-

ses col·laboracions, entre elles s’ha parti-

cipat en la captació d’estudiantat amb per-

fils específics, associats a determinades 

titulacions a fi de cobrir necessitats con-

cretes per a col·laborar en el departament 

d’ús d’assemblees locals de Creu Roja. Hem 

prestat aules per a la realització per part de 

Creu Roja del Curs "Activació i acompanya-

ment cap a l’ocupació" per a persones de 

col·lectius vulnerables. Hem col·laborat en 

la difusió de l’APP de voluntariat àgil i flexi-

ble que ha posat en marxa Creu Roja per a 

facilitar la realització d’activitats de volun-

tariat a qualsevol persona interessada.

• S’ha divulgat i participat en les activi-

tats el dia del Voluntariat amb Sabiex i  

el programa Acompaña-Té.

• Ateses les relacions amb l’entorn de la UMH 

s’ha realitzat l’Exposició Fotogràfica en 

col·laboració amb l’Ajuntament d’Elx i l’IES 

La Foia d’Elx amb el títol “Mirades del Sàha-

ra” i l’Exposició “Som migrants. Hospitali-

tat” de la mà de Entreculturas.

• Amb gran abast i projecció i davant les ne-

cessitats que ha provocat la pandèmia per 

Covid-19, s’ha posat en marxa el programa 

de voluntariat sota l’etiqueta #LaUMHteA-

compaña, activitat conjunta amb Creu Roja, 

per a la qual s’ha signat un conveni espe-

cífic de col·laboració el propòsit de la qual 

és pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia. 

En un primer moment, i donada la urgèn-

cia d’actuació, se centra l’activitat a inten-

tar, a través de l’acompanyament i atenció 

psicosocial de caràcter telefònic, pal·liar la 

soledat que aquesta pandèmia provoca en 

les persones majors durant el període de 

quarantena, amb una previsió d’estendre 

aquesta atenció, en el posterior període de 

recuperació (amb una aproximació d’uns 

tres mesos més).

No obstant això, el programa ha evolucio-

nat davant els nous escenaris i necessitats 

que s’han anat plantejant. D’aquesta mane-

ra, ha continuat en marxa i s’ha ampliat la 

seua activitat a altres col·lectius en situació 

de vulnerabilitat per a intentar donar suport 

emocional i contribuir a pal·liar els proble-

mes afectius i d’estrés que aquesta crisi sa-

nitària està provocant.

> umhteacompana.umh.es

> Veure notícia publicada

> Veure notícia en Turisme Elx

> Veure notícia publicada en UMH 

> somosmigrantesexposicion.org

Campanyes de captació de voluntariat 
L’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat ha fet costat a diverses ONG per a la 

difusió dels seus programes de voluntariat entre la comunitat universitària. A continuació,

es mostren les accions en l’àmbit del voluntariat realitzat durant el curs 2019/2020::

http://umhteacompana.umh.es/ 
https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/voluntariado/voluntariado-laumhteacompana
https://www.visitelche.com/evento/exposicion-fotografica-miradas-del-sahara-hall-edificio-altabix-umh-elx/
https://internacional.umh.es/2019/12/10/la-umh-presenta-la-exposicion-fotografica-somos-migrantes/
https://somosmigrantesexposicion.org/
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El Programa ofereix dos tipus d’activitat ges-

tionades pel voluntariat de la UMH:

- acompanyament per a mitigar la soledat i 

altres situacions afectives adverses

- orientació psicològica per a activar recur-

sos de la pròpia persona per a afrontar si-

tuacions quotidianes adverses.

• En relacions amb l’entorn del Tercer Sector, 

hem continuat donant difusió a les activi-

tats realitzades per entitats que així ens el 

sol·liciten, per a ajudar-les en la captació 

de voluntariat, així s’ha col·laborat amb:

- Associació Consciencia’t d’Elx.

Fundació Ajuda en Acció.

- Centre de Transfusions de la Comunitat 

Valenciana-Alacant. Dues campanyes de 

donació de sang.

> Veure notícia publicada en UMH
> Veure més notícies publicades en UMH

> Veure notícia publicada en UMH

> Veure otra notícia publicada

> sabiex.edu.umh.es

https://internacional.umh.es/2020/01/29/proyecto-lecxit-de-ayuda-en-accion/
https://www.instagram.com/p/B4Kgn7BIAsA/
https://twitter.com/GlobalUMH/status/1188804429904072705
https://internacional.umh.es/2019/10/29/la-umh-acoge-una-maraton-de-sangre-en-los-campus-de-elche-y-
https://internacional.umh.es/2020/01/29/la-umh-acoge-una-maraton-de-sangre-en-los-campus-de-elche-y-sant-joan-dalacant-3/
http://sabiex.edu.umh.es/
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El 25 de setembre de 2015 un total de 193 països van participar en la posada en marxa de 

l’Agenda 2030. Després dels Objectius del Mil·lenni, establits l’any 2000, els estats membres 

de l’Organització de la Nacions Unides (ONU), van elaborar un nou marc d’actuació que es 

van definir en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Objectius que compten amb 

169 metes amb la finalitat que la seua consecució permeta la construcció d’un món més 

just i sostenible.

Accions compromeses amb els ODS

El paper de les universitats és vital, per això 

la UMH s’ha compromés, a través de dife-

rents àmbits d’actuació, a col·laborar en la 

posada en marxa de múltiples accions di-

rigides a complir els ODS. Entre aquestes 

línies d’acció es troba el Conveni de Coope-

ració Universitària signat entre la Universi-

tat i la Conselleria de Transparència, Res-

ponsabilitat Social, Participació i Coopera-

ció de la Generalitat Valenciana.

Aquest acord estableix una sèrie de projec-

tes i actuacions els objectius de les quals 

s’orienten a la consecució de l’Agenda 2030. 

Exemple d’això són els projectes de coopera-

ció al desenvolupament en el curs acadèmic 

2019/20. Els objectius d’aquestes actua-

cions han estat lligats a aconseguir la fi de 

la pobresa (ODS 1), la fam zero i la segure-

tat alimentària (ODS2), la igualtat de gènere 

(ODS 5) o l’acció pel clima (ODS 13).

> internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/compromiso-ods

• Novament, hem col·laborat amb la Funda-

ció Mútua Madrilenya en la divulgació dels 

VIII Premis al Voluntariat Universitari.

> Veure notícia i convocatòria

• Hem col·laborat amb la Facultat de CCSS i 

Jurídiques en la posada en marxa el projecte 

d’innovació docent: “Publicitat transmèdia 

prosocial en xarxes socials”, posant-los en 

contacte amb associacions interessades a 

participar en aquest. Iniciativa que part del 

Dpto. de Ciències Socials i Humanes, per a 

estudiants de l’assignatura Publicitat Audio-

visual del Grau en Comunicació Audiovisual 

i el propòsit de la qual és posar en contacte 

a l’alumnat amb entitats socials per a la rea-

lització de campanyes de publicitat social en 

xarxes socials, al mateix temps pretén sen-

sibilitzar i acostar als estudiants a l’àmbit 

social

https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/compromiso-ods/
https://www.premiosvoluntariado.com/blog/abierta-la-viii-edici%C3%B3n-de-los-premios-al-voluntariado-universitario/
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A iniciativa dels Vicerectors de Relacions In-

ternacionals i d’Inclusió, Sostenibilitat i Es-

ports el Consell de Govern reunit en sessió 

de 29 d’octubre de 2019 acorda la creació de 

la Comissió per al Seguiment dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 

2030 de l’ONU en la Universitat Miguel Her-

nández d’Elx, una estructura organitzativa 

de caràcter consultiu que permetrà conéixer 

el grau d’implantació dels ODS de l’Agenda 

2030 de manera transversal en tots els esta-

ments de la UMH i que definirà les directrius 

a seguir en les polítiques universitàries per a 

la consecució d’aquests. La Universitat atén 

així la Conselleria de Participació, Trans-

parència, Cooperació i Qualitat Democràtica 

de la Generalitat Valenciana a través de la 

seua Direcció General de Cooperació, com-

promesa des de fa anys amb la implementa-

ció de ODS de l’Agenda 2030, que ha publicat 

el document “La Comunitat Valenciana i la 

implementació dels ODS a nivell local: Una 

Comunitat compromesa amb la Cooperació i 

l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-

tenible”, publicació que analitza els passos 

clau en el procés de localització dels ODS, 

així com les dificultats trobades, les solu-

cions aplicades i les lliçons apreses per la 

Comunitat, document que emplaça a les 

Universitats Públiques Valències a desenvo-

lupar cadascuna d’elles un dels cinc eixos de 

l’Agenda 2030. La UMH té encomanat aquells 

ODS relacionats amb l’eix de PROSPERITAT, ja 

que pel seu perfil la UMH està especialment 

dotada per al desenvolupament i implanta-

ció dels objectius relacionats amb aquest 

eix.

Creació de la Comissió per al Seguiment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU en la Universitat Miguel Hernández.

Sense deixar d’atendre lògicament la resta 

dels eixos i ODS de l’Agenda 2030. La Uni-

versitat és un organisme clau per a construir 

l’eix PROSPERITAT, ja que els seus egressats 

han d’estar preparats per a construir eco-

nomies dinàmiques, sostenibles, innovado-

res i centrades en les persones, promovent 

en particular l’ús dels joves i l’apoderament 

econòmic de les dones, així com el treball 

decent per a tots. Els graduats constitueixen 

una força de treball sana, amb bona forma-

ció i amb els coneixements i aptituds neces-

saris per a fer un treball productiu i gratifi-

cant i participar plenament en la societat.

La Comissió de Seguiment dels ODS té 

com a finalitats liderar iniciatives, estudis, 

activitats de formació i investigacions i fo-

mentar vincles de la UMH amb tercers en 

matèria de ODS. El 1r estudi s’ha realitzat 

per a conéixer el grau de coneixement de 

l’Agenda 2030 i els ODS entre la Comunitat 

Universitària, del qual s’ha obtingut el Diag-

nòstic de la UMH que donarà lloc a la Car-

tografia dels ODS, informació que permetrà 

l’elaboració del Pla d’Acció d’Objectius de 

Desenvolupament Sostenible en la UMH.Les 

activitats que ja s’han realitzat encaminades 

a la Cartografia dels ODS són:

• Taller Pla d’Acció de ODS en la  
Universitat Miguel Hernández per a PAS
S’ha dut a terme un taller que té per objectiu 

general fer partícip al PAS de la UMH del co-

neixement i implantació dels ODS en la Uni-

versitat Miguel Hernández d’Elx. Aquest taller 

forma part del procés de diagnòstic i anàlisi 

(Cartografia dels ODS en la UMH) per a ela-

borar un Pla d’Acció d’Objectius de Desenvo-

lupament Sostenible (ODS) 2020-22 contri-

buint de manera activa als ODS de l’Agenda 

2030

> Ampliar notícia / Veure notícia en portal GVA 

> Veure publicació / Veure en twitter

> Veure notícia en UMH 

> Veure notícia publicada

https://internacional.umh.es/2020/07/23/el-consejo-asesor-de-la-catedra-de-cooperacion-al-desarrollo-sostenible-prosperidad-de-la-umh-se-reune-para-aprobar-el-plan-de-actividades-y-su-cronograma-para-2020/
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=857363&fbclid=IwAR2MDCTj3rfeuYp1W4Z9FoJS89ZqDjySGiN8CtOim53wzgfIrBHg7IGvArM
https://comunicacion.umh.es/2020/01/15/la-umh-celebra-la-primera-reunion-constitutiva-de-la-comision-de-seguimiento-de-los-ods-de-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas/
https://twitter.com/GlobalUMH/status/1285528120087449608
https://internacional.umh.es/2020/06/12/15386/
https://comunicacion.umh.es/2020/07/21/la-comision-ods-de-la-umh-se-reune-para-analizar-un-informe-diagnostico-y-avanzar-en-la-elaboracion-del-plan-2030/
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• Creació de la Càtedra de Cooperació i
Desenvolupament Sostenible. Prosperitat
La Càtedra de Cooperació i Desenvolupa-

ment Sostenible. Prosperitat és una càtedra 

col·laborativa dependent del vicerectorat 

que té assignada la gestió de la cooperació al 

desenvolupament de la Universitat que ac-

tualment és el Vicerectorat de Relacions In-

ternacionals i comptarà amb l’equip de pro-

fessors i altres professionals de la UMH, així 

com altres persones externes de rellevància, 

amb experiència en el desenvolupament de 

projectes en l’àmbit de l’Eix Prosperitat.

Són funcions pròpies de la “Càtedra Cooperació 

al Desenvolupament Sostenible Prosperitat”:

- Liderar tot tipus d’iniciatives, activitats, 

estudis, formació, premis i investigacions 

que contribuïsquen a potenciar els ODS de 

l’Agenda 2030 relacionats amb l’eix “Pros-

peritat”.

- Promoure i potenciar els vincles socials de 

la UMH amb les institucions que coincidei-

xen en aquests objectius, col·laborant amb 

elles quan es considere beneficiós tant per 

a la Universitat i la seua comunitat, com per 

a aquestes institucions.

- Divulgar i donar a conéixer totes les acti-

vitats relacionades amb els ODS compre-

sos en l’eix “Prosperitat” de l’Agenda 2030 

desenvolupades per la càtedra, implicant a 

tots els col·lectius de la pròpia Universitat 

(personal docent i investigador, personal 

d’administració i serveis i estudiants).

- Fomentar la col·laboració i la realització de 

convenis amb altres institucions i organis-

mes, tant públics com privats.

- Potenciar les accions, programes i projec-

tes de cooperació universitària al desen-

volupament en l’àmbit de la docència, la 

investigació i la transferència de coneixe-

ments realitzats en col·laboració amb altres 

institucions d’educació superior de països 

menys afavorits.

Amb la posada en funcionament de la “Càte-

dra de Cooperació i Desenvolupament Sos-

tenible. Prosperitat”, la Universitat Miguel 

Hernández d’Elx pretén desenvolupar línies 

d’actuació en els àmbits de formació, inves-

tigació, i aliances entorn de l’Eix de Prospe-

ritat.

> Veure notícia publicada

En relació amb aquesta Càtedra, la UMH i la 

GVA, a través de la Conselleria de Participa-

ció, Transparència, Cooperació i Qualitat De-

mocràtica van signar el 2 de desembre de 

2019 un Conveni per a cofinançar les activi-

tats d’aquesta.

El 7 de maig de 2020, es va constituir, i va tin-

dre la seua primera reunió, la Comissió Mixta 

de seguiment i control del citat conveni de 

col·laboració entre la Generalitat, a través de 

la Conselleria de Participació, Transparència, 

Cooperació i Qualitat Democràtica i la UMH, 

per a cofinançar la “Càtedra de Cooperació i 

Desenvolupament Sostenible. Prosperitat”

> Veure notícia publicada en portal GVA 

El 24 de juliol de 2020, va tindre lloc la pri-

mera reunió del Consell Assessor de la Càte-

dra en la qual es va aprovar el pla d’activitats 

i cronograma de les mateixes per a 2020.

> Veure notícia publicada en UMH
> catedraprosperidad.umh.es

https://internacional.umh.es/2020/05/08/catedra-de-cooperacion-y-desarrollo-sostenible-prosperidad/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=857363
https://internacional.umh.es/2020/07/23/el-consejo-asesor-de-la-catedra-de-cooperacion-al-desarrollo-sostenible-prosperidad-de-la-umh-se-reune-para-aprobar-el-plan-de-actividades-y-su-cronograma-para-2020/
https://catedraprosperidad.umh.es
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3-4 3-4-6-7 3-4 1-3-4 3-4 3-4 3-4 2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-7

18-20 20-21-22 17-18-20 20 18-20 20 12-16-20 20-22 20-21-22

Leyenda de actuaciones

Cursos i jornades:

1. IV Universitat d’Hivern:” La cooperació internacional al desenvolupament en la implementació dels Objectius  
de Desenvolupament Sostenible”. Jornades entre les 5 universitats de la CV.

2. Curse “Transparència en la gestió de la cooperació”.

3. Dia del Voluntariat, amb Sabiex i el programa Acompanya-Te.

4. Taller Pla d’Acció d’Objectius de Desenvolupament Sostenible de la UMH.

5. Taller d’identificació i formulació de projectes de cooperació al desenvolupament.

6. Exposició Fotogràfica en col·laboració amb l’Ajuntament d’Elx i l’IES La Foia d’Elx amb el títol “Mirades del Sàhara”  
i l’Exposició “Som migrants. Hospitalitat” de la mà de Entreculturas.

7. Posada en marxa del programa de voluntariat #laumhteAcompaña, activitat conjunta amb Creu Roja.

Convocatòries:

8. Convocatòria de “Beques i bosses de viatge per a la realització d’estudis del Màster Interuniversitari en Cooperació  
al Desenvolupament-especialitat “Salut en països en desenvolupament”.

9. Convocatòria d’Ajudes UMH per a impulsar els Treballs Fi de Grau i Màster sobre Cooperació Internacional  
per al Desenvolupament – En El Marc De la Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

10. Convocatòria ajudes UMH per a finançar projectes d’investigació de caràcter internacional per als objectius de desenvolupament 
sostenible de l’agenda 2030 de les Nacions Unides, en el marc dels projectes d’Investigació de la Universitat Miguel Hernández.

> Taula 7. Llistat d’actuacions que ha executat la UMH en el curs 2019

ACTIVIDADES

Cursos y jornadas

11-12-20

Convocatorias

Proyectos
Otros

3-4-6 3-4-6-7 3-4 3-4-6 3-4 3-4

8 8-9-10

1‐3-4-6

11-20

13-14-15-
17-19-20-
21

13-15-18-
20-21-22 18-2020 20

ACTIVIDADES

Cursos y jornadas

11-12-20
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Proyectos
Otros

3-4-6 3-4-6-7 3-4 3-4-6 3-4 3-4

8 8-9-10

1‐3-4-6

11-20

13-14-15-
17-19-20-
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13-15-18-
20-21-22 18-2020 20

Cursos y jornadas:
1. Universitat d’Hivern. Jornadas entre las 5 universidades de la CV (2018). “Alianzas y Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
2. Curso “Transparencia en la gestión de la cooperación”.
3. Curso “Necesidad de la igualdad de Género para transformar nuestro mundo: Papel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
4. Curso “El consumo responsable y su papel en los objetivos de desarrollo sostenible”.
5. Jornadas de promoción de voluntariado en la UMH: estas incluían dos talleres específicamente relacionados con los ODS  

“TeatrODS” y “Monta tus Objetivos”.
6. Día del Voluntariado, que incluye actuaciones de sensibilización sobre ODS.
7. Participación en las jornadas de solidaridad y derechos humanos del Ayuntamiento de Elche junto a otras entidades.
8. Formación sobre cooperación al desarrollo y voluntariado a los voluntarios beneficiarios del programa de voluntariado.

Convocatorias:
9. Convocatoria de “Becas y bolsas de viaje para la realización de estudios del Máster Interuniversitario en Cooperación al  

Desarrollo-especialidad “Salud en países en desarrollo”.
10. Convocatoria de Ayudas UMH para Impulsar los Trabajos Fin de Máster sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo                                             

– En El Marco De La Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
11. Convocatoria ayudas UMH para financiar proyectos de investigación de carácter internacional para los objetivos de desarrollo 

sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, en el marco de los proyectos de Investigación de la Universidad Miguel 
Hernández.

12. I Concurso “Campaña de Comunicación sobre los ODS” para la participación de la comunidad universitaria de la Comunitat  
Valenciana en la divulgación y comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

13. Convocatoria de voluntarios y coordinadores del Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UMH 
en Ruanda.

Proyectos:
14. Proyecto “Cooperación en formación académica e Investigación en Ciencias de la Salud” con la Universidad de la Amazonía 

Peruana, Iquitos (Perú) y sus instituciones sanitarias (Hospital Regional de Loreto, Hospital de Apoyo de Loreto, etc.) enmarcado 
en el Convenio 2017 entre UMH y GV.

15. Proyecto “Cooperación en formación y capacitación en prevención-diagnóstico de factores ambientales y salud” en Nicaragua 
enmarcado en el Convenio 2017 entre UMH y GV.

16. Proyecto “Acciones de promoción de la igualdad de género a partir de iniciativas encaminadas a la consecución de ingresos en 
mujeres rurales de Colombia”, enmarcado en el Convenio 2018 entre UMH y GV.

17. Proyecto “Conservación de suelos, gestión sostenible y desarrollo local en la reserva natural comunitaria de Dindefelo” (Senegal), 
enmarcado en el Convenio 2018 entre UMH y GV.

18. Proyecto “Unidad de Cuidados intensivos en el Hospital de Nemba, Ruanda (UCI)”.
19. Proyecto “El papel de la gobernanza en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS”.
20. Proyecto “Control de Lepra en áreas de desigualdad social en Argentina: el caso de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y 

Argentina”.
21. Proyecto “Estrategia educomunicativa en Nemba (Ruanda): la radio como medio para el desarrollo”.
22. Proyecto “Diagnóstico de la enfermedad de Chagas, infección por HTLV y estrongiloidiasis en embarazadas en la Amazonía  

Peruana”.
23. Proyecto “Promoción de la salud cardiovascular en el distrito rural de Chowke, Mozambique, a través del empoderamiento de  

las mujeres”.
24. Proyecto “Micetoma en Turkana, Kenia”.
25. Proyecto “Formación Sanitaria en Neurocirugía en África del Este”.
26. Proyecto “Objetivos de Desarrollo Sostenible en Regiones Áridas: caracterización de rasgos estructurales y funcionales clave 

para la resiliencia de sistemas agroganaderos”.
27. Proyecto “Colaboración con Centroamérica para identificar factores de riesgo de salud ambiental en comunidades rurales”.
28. Proyecto “Modelos de validación para arquitecturas LoT orientadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
29. Proyecto “Análisis de intervenciones para minimizar el impacto que tienen los eventos adversos en los profesionales sanitarios, 

mientras se mejora la seguridad de los pacientes y se protegen sus derechos individuales”.
30. Proyecto “Cartografía de los ODS desde el empoderamiento comunitario en Ecuador”.

Otros:
31. Estudio sobre el conocimiento e implantación de los ODS en los colectivos de la Universidad Miguel Hernández de Elche  

en adelante UMH) y su regulación y programación. Elaboración de un Informe con recomendaciones para la implantación  
de buenas prácticas en ODS.

Projectes:

11. Projecte “Accions de promoció de la igualtat de gènere a partir d’iniciatives encaminades a la consecució d’ingressos en dones 
rurals de Colòmbia”, emmarcat en el Conveni 2018 entre UMH i GV.

12. Projecte “Conservació de sòls, gestió sostenible i desenvolupament local en la reserva natural comunitària de Dindefelo” 
(el Senegal), emmarcat en el Conveni 2018 entre UMH i GV.

13. Projecte “Unitat de Vigilància intensiva a l’Hospital de Nemba, Ruanda (UCI)”.

14. Projecte “Micetoma en Turkana, Kenya”.

15. Projecte “Formació Sanitària en Neurocirurgia a Àfrica de l’Est”.

16. Projecte “Objectius de Desenvolupament Sostenible en Regions Àrides: caracterització de trets estructurals i funcionals clau  
per a la resiliència de sistemes agroramaders”.

17. Projecte “Col·laboració amb Centreamèrica per a identificar factors de risc de salut ambiental en comunitats rurals”.

18. Projecte “Models de validació per a arquitectures LoT orientades als Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

19. Projecte “Anàlisi d’intervencions per a minimitzar l’impacte que tenen els esdeveniments adversos en els professionals sanitaris, 
mentre es millora la seguretat dels pacients i es protegeixen els seus drets individuals”.

20. Projecte “Cartografia dels ODS des de l’apoderament comunitari a Guatemala”.

21. Projecte: “Formació de professors d’educació física en inclusió escolar i tècnics esportius en esport paralímpic (Paraguai)”.

22. Projecte: “Cap a una gestió eficaç i transparent de la seguretat ciutadana: Acció de capacitació en la prevenció de la delinqüència 
i enfortiment democràtic” (el Perú).
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En termes globals, en la UMH s’ha invertit 1.100.061€ en accions de mobilitat i projecció inter-

nacional en la UMH durant el curs 2019/2020: els fons propis van ascendir a 465.500€, men-

tre que els fons captats es van elevar a 634.561€. Aquest curs hem aconseguit un increment 

en el finançament rebut (8%). L’aportació pròpia és de 209.050€ en mobilitat d’estudiants, 

62.000€ en mobilitat de personal docent i investigador (PDI) i PAS i 159.200€ en accions 

d’internacionalització.

D’altra banda, s’ha rebut finançament extern de diverses entitats (SEPIE, Banc de Santan-

der, etc.) dirigides a la mobilitat d’estudiants (497.169€) i la mobilitat de PDI i PAS (13.095€).

Presupost i inversions
> Fons UMH per a programes de mobilitat i internacionalització

CONCEPTO EUROS

Ajudes Estudiants Programa SICUE 35.000

Ajudes Estudiants Programa Erasmus 84.000

Ayudas Estudiants Programa Destí 36.000

Ajudes Estudiants Dobles Títols internacionals 25.000

Ajudes Estudiants Màster i Doctorat Internacional Fundació Carolina 20.000

Ajudes STA i STT (per a la docència i formació) Programa Erasmus 17.000

Club ERASMUS   3.500

Programa propi d'internacionalització DESTÍ PDI I PAS (docència i formació) 45.000

Programa propi d'Ajudes per a la internacionalització de centres 100.000

TOTAL APORTACIÓ UMH 2019/2020 430.550

> Fons procedents d’altres institucions per a la mobilitat

CONCEPTO    EUROS

Ajudes Estudiants Programa Erasmus Prácticas (aportació SEPIE) 31.500

Ajudes Estudiants Programa Erasmus Estudios (aportació SEPIE) 364.242

Ajudes Estudiants Programa Erasmus (aportació Generalitat Valenciana)                  25.884,18

Ajuda Estudiants Programa Destí (aportació Banc Santander) 42.000

Ajudes STA i STT (docència i formació) Programa Erasmus (SEPIE) 37.635

Organització de la Mobilitat (aportació SEPIE) 72.800

Ajudes per al Programa ERASMUS+ amb països associats 55.500

TOTAL APORTACIÓ ALTRES ENTITATS 2019/2020 584.994

> Fons procedents d’altres institucions per a la cooperació al desenvolupament

CONCEPTO        EUROS

Programa de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat. Conveni Generalitat Valenciana 
2019. Direcció General de Cooperació al Desenvolupament

       130.000

> Fons UMH per a cooperació al desenvolupament i voluntariat

CONCEPTO        EUROS

Acció humanitària 3.000

Ajudes menjador estudiants escoles de Nemba, Ruanda 10.000

Participació en projectes de cooperació al desenvolupament i activitats d'àmbit solidari 36.741,97

Impuls de projectes d'inversió en cooperació al desenvolupament 20.000

Sensibilització i formació en matèria de voluntariat i ODS 10.017,54

TOTAL APORTACIÓ 2019/20 79.759,51
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                  - “Formació de professors d'educació �sica en inclusió escolar
                     i tècnics espor�us en esport paralímpic de Paraguai”

                  - “Anàlisi d'intervencions per a minimitzar l'impacte que tenen
                     els esdeveniments adversos en els professionals sanitaris, mentre es 
                     millora la seguretat dels pacients i es protegeixen els seus drets individuals”

                  - “Cap a una ges�ó eficaç i transparent de la seguretat ciutadana:
                     Acció de capacitació en la prevenció de la delinqüència
                     i enfor�ment democrà�c” 
                    - Programa Espejo
                    - Programes d’internacionalització (Visitant)
                    - Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries

                  - Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques
                  - Strengthening Criminology teaching through Coopera�on among European 
                    and South-American universi�es (SUCCESS) 

                  - Programes d’internacionalització (Visitant)
                   
                  - Programes d’internacionalització (Dobles �tulacions UMH)
                  - Programa de Doctorat en Estadís�ca, Op�mització i Matemà�ca Aplicada
                  - Màster Universitari en Ges�ó de Recursos Humans, Treball i Organitzacions
  
  

                 
 

                
                  - “Objec�us de Desenvolupament Sostenible en regions
                     àrides: caracterització de trets estructurals i funcionals
                     clau per a la resiliència de sistemes agroramaders”
                  - Programes d'internacionalització (Visitant)
                  - Programes d'internacionalització (Dobles �tulacions UMH)
                  - Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries
                  - Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació
                  - Màster Universitari en Agroecologia, Desenvolupament Rural i Agroturisme

                  - “Col·laboració amb Centreamèrica per a iden�ficar
                      factors de risc de salut ambiental
                      en comunitats rurals”

                  - “Accions de promoció de la igualtat de gènere a par�r d'inicia�ves
                     encaminades a la consecució d'ingressos en dones rurals de Colòmbia”
                  - Programes d’internacionalització (Visitant) 

                   
                  - Programes d’internacionalització (Visitant)  

- Programa Espejo

               “Models de validació per a arquitectures loT orientades als ODS” 
  

               “Micetoma a Turkana”

                “Formació sanitària en neurocirurgia a Àfrica de l'Est” 

               

               “Conservació de sòls, ges�ó sostenible i desenvolupament local
                 en la Reserva Natural Comunitària de Dindefelo”

               Programa de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la UMH a Ruanda
 
 

Projectes Erasmus+KA 107 

Projectes Erasmus+KA 107 

Projectes Erasmus+KA 107 
 

Programes d’internacionalització (Visitant) 

Programes d’internacionalització (Visitant)

- Programes d'internacionalització (Dobles �tulacions UMH)
- Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries
- Màster Universitari en Ges�ó de Recursos Humans, Treball i Organitzacions
- Physical Ac�vity Enhancement (PACE)
- Understanding, Learning and Improving So� Skills for Employability (ULISSE)
- Erasmus Mundus Joint Master’s Degree (EMJMD). European Master on Transla�onal 
- Cosmeceu�cal Sciences (EMOTION)
- Erasmus Mundus

Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques

Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació

Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries

Footwear in the 21st century: New skills for the design of dras�cally improved 
comfort, sustainable, fashion-oriented and scien�fically-led footwear products (SciLED)

- Universi�es for labour inclusion of people with intellectual disabili�es (U4INCLUSION)
- Càtedra Jean Monnet
- Erasmus Mundus
- La Cooperació Internacional al Desenvolupament en la implementació dels ODS
- Convocatòria de beques i bosses de viatge
- Convocatòria d'ajudes per a impulsar els treballs de fi de grau i fi de màster
- Càtedra Ins�tucional “Seu UMH a Ruanda”
- Campanyes de captació de voluntariat
- Creació de la Comissió per al Seguiment dels Objec�us de Desenvolupament
   Sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU en la Universitat Miguel Hernández
- Taller Pla d'Acció de ODS en la Universitat Miguel Hernández per a PAS
- Creació de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible. Prosperitat

 Implementa�on of Consumer NEUROscience and SMART Research Solu�ons 
  in Aromachology (NEUROSMARTOLOGY)

European University of Brain and Technology (NEUROTECHEU)

  
  
 
  

Mapa 
d’actuacions



> internacional.umh.es

https://internacional.umh.es/ca/
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