
Aurora Network
1 de juliol de 2019



La URV passa a formar part d’Aurora Universities Network 

i participarà com a membre del consorci European Universities

Network 

 Què és Aurora?

És una xarxa d’Universitats europees unides per construir una nova modalitat de
comunitat universitària inclusiva. Les universitats europees que formen part
d’aquesta aliança són excel·lents en recerca i tenen un gran prestigi científic i
formatiu. Totes elles es troben en el top 250 del món.
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La xarxa, formada el 2016, neix per contribuir decisivament a integrar

l’excel·lència científica d’alt nivell amb les necessitats i l’impacte socials.

Formar part d’aquesta xarxa representa un reconeixement rellevant que

aquestes universitats, de gran trajectòria i capacitats, fan a la URV.

No es comença de zero. El 80% dels departaments de la URV, 18 en total,

han tingut alguna col·laboració científica o acadèmica amb les

universitats que integren aquesta xarxa, en els darrers tres anys.
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Amb la incorporació a Aurora Universities Network, es vol fer un salt

cooperatiu qualitatiu i a la vegada estratègic, amb caràcter institucional.

Les xarxes d’universitats com Aurora s’han anat formant a Europa durant els

darrers 10/15 anys, al voltant d’interessos comuns i, a la vegada, per tenir més

visibilitat internacional, i també per estar més presents en els processos

de presa de decisions europeus i participar junts ens els programes

plurianuals que la UE desenvolupa.
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Un d’aquests programes, iniciat enguany i

que la setmana passada es va resoldre la

primera convocatòria, és l’European

Universities, que s’orienta a formar aliances

estructurals a llarg termini d’universitats

europees per tal que esdevinguin a mig

termini campus integrats on fer formació

d’alt nivell, multicultural i

multidisciplinària, amb gran atractivitat

internacional.
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L’entrada a la Xarxa Aurora permetrà configurar, de cara a la propera

convocatòria d’European Universities, una proposta d’aliança estratègica

forta i competitiva amb un subgrup d’aquestes universitats (no pot ser

amb totes doncs aquestes aliances tenen un número limitat d’aliats).

A més, i de forma immediata, l’entrada a la Xarxa Aurora implica poder

participar en diferents programes conjunts reforçant les àrees de recerca,

formació i impacte social.
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En especial, cal destacar l’impacte social de la recerca i la implicació

d’aquesta Xarxa en els Objectius de Desenvolupament Sostenible com

dos elements de referencia amb els quals la URV està compromesa.

L’aliança també servirà de marc per configurar projectes comuns de cara al

proper programa europeu de recerca i innovació, l’Horizon Europe.



Qui són?





Objectius i reptes

 Principals temes transversals 

 Internacionalització

 Inclusió i diversitat

 Innovació en docència i aprenentatge

 Experiència universitària dels estudiants

 Impacte social de la recerca

 Sostenibilitat, clima i energia

 Vida i salut

 Tecnologia digital en la societat

 Transformacions en una societat globalitzada



Exemples de projectes vinculats a objectius claus

1. Diversitat i inclusió: i) Mesurar competència intercultural: Qüestionari de Personalitat
Multicultural; ii) Pressupostar amb sensibilitat a temes de Gènere; iii) Ciutadania Global

2. Impacte i rellevància social: i) Estudi comparatiu (Benchmarking) de l’avaluació de
l’impacte social de la recerca; ii) Accés obert; iii) Anàlisi de patrons de recerca cooperativa;
iv) Compartir recerca ...

3. Estudiants: i) Aprenentatge Col·laboratiu; ii) Escoles d’Estiu; iii) Ciència Oberta, compartir
recursos; iv) Aurora lligues d’esports

4. Innovació en docència i aprenentatge: i) Aprenentatge Col·laboratiu On-line
Internacional [COIL]; ii) Suport entre professorat; iii) Aprenentatge a servei de la comunitat;
iv) Recerca en docència universitària …

5. Internacionalització: i) Mobilitat d’Estudiants i PDI i PAS; ii) Escoles d’Estiu; iii) Mobilitat
de Grups Infra-Representats; iv) Àfrica – projectes alineats amb SDG, i mobilitat

6. Sostenibilitat: i) ‘Oficina Verda’; ii) Estratègia de Sostenibilitat; iii) Sèrie de Ponències
sobre SDG

7. Esports: i) Lligues d’Esports; ii) Compartir bones pràctiques; iii) Activitats menys
competitives; Activitats a través de fronteres



Què implica ser membres d’Aurora ?

1.Col·laboració entre les universitats i mantenir comunicació regular

transparent i oberta en les discussions sobre els principals temes de

l’estratègia institucional dels membres

2.Participar activament i contribuir en les activitats que la xarxa

promou per aconseguir els seus objectius

3.Reunions bianuals per a desenvolupar els projectes comuns

(professors, vicerectors, rectors i estudiants)

4.Formar part dels equips en les àrees i projectes més interessants

per a la URV

5.Participar en la European Universities Network (EUN)



European Universities Network AGORA/AURORA: 

 Convocatòria prevista: Octubre 2019 (obertura) – Febrer 2020 (presentació)

 Tema principal a debat: emprenedoria social i sostenibilitat

 Objectiu: formar els graduats en competències i valors d’innovació social i adquirir
formació emprenedora en relació a temes socials amb orientació internacionalitzadora
(global citizenship)

 Quatre eixos principals:

 Canvi climàtic

 Salut

 Digitalització i impacte social

 Cultura, identitat, migració, diversitat i innovació (cohesió social)



www.urv.cat


