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incide tamén na idea de mellorar a calidade e canti-
dade da mobilidade da nosa comunidade universita-
ria. En 2013 preparáronse, avaláronse e solicitáronse, 
a través da Vicerreitoría de Relacións Internacionais e 
Cooperación, numerosos programas especiais.

A Universidade da Coruña participa desde este ano 
no programa Erasmus Mundus TEMPO, que se está a 
desenvolver por un consorcio de 21 Universidades (10 
pertencentes á UE e 11 a países de Europa do Leste). 
Coordínao a Universidade Técnica de Lisboa (Portu-
gal) conxuntamente coa Donetsk National Technical 
University (Ucrania). O seu obxectivo é promover o 
intercambio de coñecemento transeuropeo entre as 
distintas institucións de educación superior da UE e 
as dos terceiros países incluídos nas distintas áreas 
de coñecemento relacionadas con desenvolvemento 
sustentable. A UDC participa en Química, Bioloxía, 
Enxeñería Civil, Administración de Empresas (persoal 
e estudantes) e Filoloxía Inglesa (só estudantes). Ta-
mén se ofertan bolsas para PDI e PAS.

Mobilidade internacional 

A UDC continúa coas convocatorias xerais de mobi-
lidade e de internacionalización, tal como se reflicte 
nos cadros deste capítulo. Convocáronse e resolvé-
ronse bolsas Erasmus e de mobilidade bilateral para 
estudantes, bolsas Erasmus Prácticas, bolsas propias 
de mobilidade para alumnado iberoamericanos de 
mestrado, axudas á internacionalización para PDI 
e Erasmus STA e STT de profesorado e PAS. Coma 
noutras edicións, participamos na convocatoria de 
bolsas Santander Grao e Fórmula Santander e da 
Fundación Carolina de doutoramento e posgrao. En 
todas as modalidades de mobilidade internacional 
melloráronse as taxas do curso anterior.

Coas axudas á internacionalización estase a facilitar 
a extensión e/ou consolidación de redes de colabo-
ración internacional xa existentes. Fináncianse tanto 
desprazamentos de PDI a universidades ou institu-
cións estranxeiras como a acollida de persoal de uni-
versidades socias ou futuras socias da UDC. A partici-
pación da UDC en programas internacionais especiais 
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Promoción e convenios internacionais

A promoción da UDC no eido internacional inclúe a 
sinatura de convenios e a asistencia a feiras e eventos. 
En 2013 ampliouse e renovouse a oferta de conve-
nios do programa Erasmus, con máis destinos para 
alumnos e profesores no progama LLP e tamén con 
programas Erasmus intensivos (IP). Tamén se ampliou 
o número de convenios marco e outros como os 
que permiten as dobres titulacións ou o asinado coa 
School of Architecture of Harbin Institute of Technolo-
gy (China) para desenvolver programas de mobilida-
de coa Escola de Arquitectura.

A internacionalización da UDC esixe estar presen-
te feiras, workshops e eventos internacionais de 
universidades. Feiras de posgrao (Puebla, León e 
Monterrey, México, outubro 2013) e eventos como 
NAFSA (San Louis, USA, maio 2013) e EAIE (Istam-
bul, Turquía, setembro 2013) foron os foros onde 
participamos xa como UDC, xa dentro do consor-
cio Universities of Galicia, promocionando a UDC e 
facendo relacións institucionais de proveito para os 
nosos investigadores, profesores e alumnos.
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ou múltiples titulacións (como foi o caso dos catro 
mestrados internacionais que se asinaron en 2012 e 
2013). Contan con programas de docencia en inglés 
os seguintes centros: Facultade de Ciencias, ETS de 
Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, Escola Su-
perior Politécnica, Facultade de CC Económicas e 
Empresariais e Facultade de Filoloxía. Durante 2013 
fixéronse os traballos necesarios para implantar no 
curso 2014-2015 novos programas de titulacións 
en inglés: Programa da Facultade de Dereito e da 
EUAT.

Cómpre destacar o aumento de estudantes interna-
cionais nas titulacións en que se imparten aulas en 
inglés. Aconteceu claramente na Facultade de Econo-
mía e Empresa ou na de Ciencias. O grupo de estu-
dantes incoming que pertencen ao programa Tempo 
Erasmus Mundus tamén se distribúe nas titulacións 
con docencia en inglés.

Captación de estudantes estranxeiros

Para atraer estudantes internacionais á nosa univer-
sidade, á marxe da sinatura de convenios con máis 
universidades, foron decisivas dúas medidas tomadas 
xa en 2012 e nas que seguimos traballando.

A primeira é a participación en programas interna-
cionais de mobilidade académica, como o caso de 
“Ciencias sin fronteras”. No curso 2012-2013 a UDC 
foi seleccionada no programa “Ciencias sin fronteras” 
financiado polo goberno brasileño, que permitiu in-
corporar 43 alumnos brasileiros de grao en dez titu-
lacións. O Programa Eramus Mundus Tempo determi-
nou a entrada de 11 estudantes.

A segunda é o programa de docencia en inglés. Pre-
téndese ampliar a oferta docente ao alumnado que 
visite a nosa universidade, que segue a demandar 
docencia en inglés. Por outra banda, mellóranse sen-
siblemente as posibilidades de establecer dobres 

Especial énfase queremos facer da toma de concien-
cia sobre a empregabilidade internacional, a través 
da xestión de proxectos de prácticas internacionais 

–como o Leonardo da Vinci Hi-Training e o progra-
ma Erasmus Prácticas– e da participación en redes de 
prácticas internacionais (Universia, etc...).

Internacionalización na casa

O concepto de “internacionalización na casa” refíre-
se a calquera actividade relacionada co internacio-

nal, agás a mobilidade. Ou, dito noutros termos, o 
conxunto de instrumentos e actividades que, aínda 

Dobres titulacións internacionais

Implantáronse dous novos mestrados internacionais: 
dobre titulación Mestrado Franco-Español en Migra-
cións Internacionais, coa Universidade de Poitiers, 
e dobre titulacion de Mestrado en literatura, cultu-
ra e diversidade/ Mestrado en teoría da literatura 
e literatura lusófonas, coa Universidade do Minho.  
Estes mestrados completan a oferta que se iniciou 

co Mestrado Universitario en Enxeñaría da Auga, da 
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, 
Canais e Portos e a Universidade alemá de Magde-
burgo, e o Mestrado Universitario en Materiais Com-
plexos: Análise Térmica e Reoloxía, que se imparte 
na Escola Politécnica Superior coa Université Paris 
Diderot.
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Programa Saíntes Entrantes

ANUIES-CRUE 8 12

Bilateral SM 64 53

Erasmus estudios (SMS + EM) 478 259

EU Articulation Scheme 1

Programa libre mobilidade / visitantes 27 12

CAPES 2

Ciencias sin Fronteras Estudios (CsF) 43

Erasmus Prácticas (SMP) 24 11

Total 602 392

Mobilidade total 994

Cadro 175 Mobilidade internacional do estudantado en 2012-2013

Mobilidade de estudantes

Convenios internacionais

desenvolvéndose “na casa”, están enfocados ao des-
envolvemento internacional e intercultural dos estu-
dantes e profesores. Tendo en conta o contexto xeral 
de crise, a estratexia “desde dentro” xoga un papel 
clave no éxito de todo o proceso. 

Dende este punto de vista, a posta en marcha do 
programa de docencia en inglés é básica xa que lle 
da a oportunidade aos estudantes da UDC de com-
pletar a súa formación lingüística e adquirir compe-
tencias en inglés a través da aprendizaxe integrada 
de contidos e lingua. Isto supón un plus na súa for-

mación académica e no seu expediente (títulos bilin-
gües) e facilita a súa futura mobilidade académica e 
profesional.

Canto á acreditación lingüística, o Centro de Linguas 
renovou a acreditación ACLES para inglés B1 obtida 
en 2012 e conseguiu a acreditación para francés B1. 
Por último, cómpre sinalar que, como programa pilo-
to do que será a futura International Summer School, 
en agosto tivo lugar o Curso de inmersión lingüística 
e cultural na UDC, que incorporou un total de 17 es-
tudantes internacionais.

Novos convenios ou ampliacións do Erasmus 63

Non pertencentes ao programa Erasmus 23

Total 86

Cadro 174 Convenios internacionais de nova sinatura

Cómpre considerar que os novos convenios ou re-
novacións de convenios asínanse por períodos de vi-

xencia de catro anos en xeral para non ter que asinar 
renovacións cada ano.
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País Alumnos/as

Alemaña 26

Arxentina 2

Austria 7

Bélxica 7

Brasil 81

Bulgaria 2

Chile 1

Chipre 8

Eslovaquia 6

Eslovenia 4

EE UU 9

Finlandia 5

Francia 29

Hungría 1

Irlanda 1

Italia 90

México 19

Países Baixos 3

Perú 1

Polonia 44

Portugal 10

Reino Unido 9

República Checa 4

Romanía 9

Rusia 3

Suiza 2

Turquía 9

Total 392

Cadro 176 Estudantes entrantes na UDC por países de procedencia en 2012-2013
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 Centro Alumnos/as

Facultade de Filoloxía 80

Facultade de Economía e Empresa 58

Escola Técnica Superior de Arquitectura 54

Facultade de Dereito 30

Facultade de Socioloxía 18

Escola Universitaria de Turismo 17

Facultade de CC do Deporte e a Educación Física 19

Facultade de Ciencias do Traballo 2

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños 18

Escola Técnica Superior de Naútica e Máquinas 4

Facultade de Ciencias da Comunicación 8

Facultade de Ciencias 17

Escola Politécnica Superior 13

Facultade de Humanidades e Documentación 2

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica 8

Facultade de Ciencias da Educación 6

Escola Universitaria de Diseño Industrial 3

Escola Universitaria de Relacións Laborais (ads) 1

Facultade de Fisioterapia 13

Facultade de Informática 8

Facultade de Ciencias da Saúde 4

Escola Universitaria de Enfermería (ads) 4

Facultade de Enfermería e Podoloxia 3

Escola Universitaria Politécnica 0

Total 392

Cadro 177 Centro de destino do estudantado entrante en 2012-2013
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País Alumnos/as

Alemaña 57

Arxentina 4

Austria 5

Bélxica 15

Brasil 36

Chile 3

Chipre 6

Colombia 3

Cuba 3

Dinamarca 8

Eslovaquia 12

Eslovenia 4

EE UU 3

Finlandia 10

Francia 41

Hungría 14

Irlanda 12

Italia 132

Letonia 1

Lituania 9

México 15

Noruega 5

Paises Baixos 5

Polonia 65

Portugal 78

Reino Unido 15

República Checa 9

Romanía 16

Suecia 9

Turquía 6

Uruguai 1

Total 602

Cadro 178 Países de destino do estudantado saínte en 2012-2013
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 Centro Alumnos/as

Escola Politécnica Superior 21

Escola Técnica Superior de Arquitectura 89

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños 102

Escola Técnica Superior de Naútica e Máquinas 9

Facultade de Economía e Empresa 77

Escola Universitaria de Enfermería 1

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica 35

Escola Universitaria de Diseño Industrial 3

Escola Universitaria de Turismo 13

Escola Universitaria Politécnica 9

Fac.Dereito e Fac. Economía e Empresa (titulación simultánea) 26

Facultade de Ciencias 23

Facultade de Ciencias da Comunicación 9

Facultade de Ciencias da Educación 32

Facultade de Ciencias da Saúde 2

Facultade de CC do Deporte e a Educación Física 55

Facultade de Ciencias do Traballo 1

Facultade de Dereito 24

Facultade de Socioloxía 5

Facultade de Enfermería e Podoloxia 3

Facultade de Filoloxía 28

Facultade de Fisioterapia 10

Facultade de Humanidades e Documentación 5

Facultade de Informática 20

Total 602

Cadro 179 Estudantes saíntes por centro en 2012-2013
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Cadro 181 Evolución da mobilidade de estudantes. Erasmus entrantes
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Cadro 180 Evolución da mobilidade de estudantes. Erasmus saíntes 

Programas europeos
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Programas bilaterais

Cadro 183 Evolución da mobilidade de estudantes entrantes por convenios bilaterais

Cadro 182 Evolución da mobilidade de estudantes saíntes por convenios bilaterais 

0

20

40

60

80

100

Mobilidade

2012-20132011-20122010-20112009-2010

43 44

54

73

0

25

50

75

100

125

150

Mobilidade

2012-20132011-20122010-20112009-2010

54

42

66

108



memoria 2013

— 170 —

Ano Estudantes

2010 42

2011 91

2012 92

2013 99

Cadro 184 Estudantes participantes nos programas de acollida

Cadro 185 Evolución do número de participantes no programa Libre Mobilidade (saíntes)

Cadro 186 Evolución do número de participantes no programa Visitantes (entrantes)
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Mobilidade do persoal (PDI – PAS)

Programa Saíntes Entrantes

Axudas á internacionalización 11 10

Erasmus con fins docentes (STA) 31 22

Erasmus con fins de formación (STT-PDI) 6 0

Erasmus con fins de formación (STT-PAS) 11 18

Organización da Mobilidade Erasmus 0 0

Total 59 50

Mobilidade total 109

Cadro 187 Mobilidade do persoal en 2012-2013

Cadro 188 Evolución de participantes (PDI+PAS) en Erasmus STT (formación) 
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Cadro 189 Evolución do PDI saínte do programa Erasmus STA (docencia)
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Cadro 190 Evolución do PDI entrante do programa Erasmus STA (docencia)
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Canto ás actividades formativas, en xullo organizouse, 
en colaboración co Centro de Formación de Profe-
sorado do Instituto Cervantes, un curso intensivo (25 
horas) de ensino de linguas: Introdución ao ensino de 
linguas estranxeiras. Asistiron 38 persoas, oito delas 
con financiamento total ou parcial da propia Univer-
sidade. Os asistentes foron fundamentalmente licen-
ciados en Filoloxía, estudantes de segundo ciclo que 
desexaban iniciar a súa formación como profesores 
de linguas segundas ou estranxeiras e profesores de 
linguas estranxeiras incluído o español. 

Por outro lado, un total de 23 persoas participaron 
no segundo obradoiro que con motivo da posta en 
marcha da certificación ACLES organizou o Centro de 
Linguas.

Exames oficiais e outras probas

Xa desde o curso pasado o Centro de Linguas ten o 
aval para expedir certificados de exame de dominio, 
segundo o modelo ACLES, para o nivel B1 de inglés 
durante os anos 2012 e 2013. ACLES é a sigla da Aso-
ciación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Su-
perior. A maioría das universidades españolas forman 
parte de ACLES, e a UDC tamén. Esta asociación, á súa 
vez, é membro de CERCLES, a Confédération Euro-
péenne des Centres de Langues de l’Enseignement 
Supérieur, da que forman parte asociacións de 21 paí-
ses europeos que representan uns trescentos centros 
de ensino superior.

A esixencia do dominio dun idioma estranxeiro, ben 
para obter un título, ben para acceder a certos pro-
gramas, facía aconsellable ofertar unha certificación 
propia, xestionada polas universidades e para as uni-
versidades, que non fose inferior en calidade ás certi-
ficacións máis coñecidas, e que tivese fronte a elas un 
prezo competitivo. Aos exames da UDC presentáronse 
86 persoas. No mes de novembro o Centro obtivo a 
re-acreditación para inglés B1 e a acreditación para 
francés B1.

Centro de Linguas

O Centro de Linguas proporcionou ás 2.582 persoas 
que se matricularon durante este ano a oportuni-
dade de mellorar os seus coñecementos de linguas 
estranxeiras e aprender outras novas. Os esforzos 
seguíronse concentrando nas linguas europeas máis 
útiles para a nosa comunidade universitaria, ben pola 
súa importancia internacional e científica, ben pola 
importancia estratéxica xerada polas relacións de 
veciñanza. Logo da demanda excepcional no curso 
2011-2012, motivada polos requisitos de acreditación 
de nivel, este curso a matrícula volveu ás cifras habi-
tuais dos anteriores.

Organizáronse cursos de diferentes niveis de alemán, 
francés, inglés, italiano e portugués. Ademais, o Cen-
tro de Linguas atendeu á difusión do patrimonio lin-
güístico e cultural galego entre estudantes e profeso-
res estranxeiros. En colaboración cos departamentos 
de español e galego, organizou cursos para difundir 
entre o público estranxeiro os idiomas galego e es-
pañol. Atendéronse así as necesidades lingüísticas de 
todos os participantes en programas de mobilidade 
durante o curso académico 2012-2013: estudantes 
do programa Erasmus e do programa de intercambio 
entre o College of the Holy Cross e a Universidade da 
Coruña.

Os cursos regulares de linguas estranxeiras teñen 
unha duración de 30 horas lectivas, o que lles permite 
aos interesados unha gran flexibilidade na escolla de 
cursos. Ademais, o Centro de Linguas ofreceu cursos 
de conversación de 15 horas lectivas de alemán, in-
glés e francés.

Celebráronse varias quendas de cursos para estudan-
tes Erasmus. Organizáronse dúas quendas de cursos 
de español nas que se ofertaron cursos intensivos de 
distintos niveis. Tamén se ofertaron dúas quendas de 
cursos de galego para estudantes Erasmus entre mar-
zo e abril e entre outubro e decembro. 
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Curso Alumnado Variación

2008-2009 1.846 + 4,4 %

2009-2010 2.595 + 19 %

2010-2011 2.595 + 25,7 %

2011-2012 3.402 + 31 %

2012-2013 2.582 - 24%

Cadro 191 Evolución da matrícula global no Centro de Linguas

O Centro de Linguas tamén é centro examinador do 
IELTS (International English Language Testing Sys-
tem), un sistema que incorpora as tendencias máis 
recentes en avaliación lingüística, froito da colabora-
ción entre Cambridge ESOL, British Council e IDP-
Education -IELTS Australia. 

Este Centro está recoñecido como válido para acre-
ditar o nivel de inglés por todas as universidades de 
Gran Bretaña, Australia, Nova Zelanda e outras moi-

tas noutros lugares, así como por numerosas empre-
sas. Examináronse 66 persoas en 2013.

Ademais dos exames ACLES e IELTS, nos meses de 
febreiro e maio o Centro de Linguas organizou probas 
de mobilidade internacional de alemán, francés e in-
glés, ás que se presentaron, respectivamente 9, 43 e 
251 estudantes. Tamén se celebrou unha proba de in-
glés para un programa bilingüe vinculado á Facultade 
de Ciencias, ao que se presentaron 19 estudantes.

Formación de profesores de español 
lingua estranxeira

Galego lingua estranxeira

Español lingua estranxeira

Linguas estranxeiras314

22 40

2.206

Cadro 192 Estudantes matriculados no Centro de Linguas en 2012-2013
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Portugués

Italiano

Inglés

Francés

Alemán

465

216

183

158

1.184

Cadro 193 Número de estudantes de linguas estranxeiras en 2012-2013
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Cadro 194 Número de estudantes de linguas estranxeiras por campus en 2012-2013



memoria 2013

— 176 —

Cooperación e voluntariado

En abril rematou a elaboración do novo Plan Estratéxi-
co da Oficina de Cooperación e Voluntariado 2013-
2016, así como do Plan de Voluntariado para ese mes-
mo periodo. No eido da responsabilidade social, a 
OCV participou activamente nas reunións para a con-
fección do novo Plan estratéxico 2013-2020 da UDC.

Cooperación

Aso longo do ano fíxeronse senllas novas convoca-
torias dos programas Proxectos de Coñecemento da 
Realidade e Proxectos de Coñecemento da Coope-
ración. No primeiro deles, destinado a estudantes, 
participaron doce alumnos e alumnas. No segundo, 
enfocado a persoal docente ou de administración e 
servizos, participaron seis persoas.

A Universidade da Coruña estivo representada no I 
Encontro Universitario de Sustentabilidade Curricular, 
no VI Congreso Universidade e Cooperación ao Des-
envolvemento e nas II Xornadas Iberoamericanas de 
Recursos Humanos e RSC, así como no plenario do 
CICUE e Encontro de Expertos en Boloña.

Voluntariado

A participación activa da comunidade universitaria en 
tarefas de solidariedade se materializa a través de di-
ferentes programas, como os que se levan a cabo no 
Centro de Acollida de Menores de Bañobre, o Cen-
tro penitenciario de Teixeiro, o Centro de Atención 
ao Minusválido Físico de Ferrol, os hospitais Materno 
Infantil Teresa Herrera (A Coruña) e Arquitecto Mar-
cide (Ferrol), os poboados chabolistas de As Rañas e 
Portiño, ou os proxectos propios denominados Aula 
de informática participativa e intercultural e Apoio es-
colar a menores inmigrantes, ambos en Ferrol. 

En 2013 comezaron novos proxectos de voluntaria-
do, entre eles a colaboración coa ABAC (Asociación 
de Bulimia e Anorexia da Coruña) e o programa de 
Sensibilización e Educación para o Desenvolvemento, 
que se promove tanto na Coruña como en Ferrol.

En decembro asinouse un novo acordo de colabo-
ración co Servizo de Traballo Social da Xerencia de 
Atención Integrada da Coruña (Sergas), que deu 
lugar á implantación de dous novos proxectos de 
voluntariado en saúde mental e acompañamento 
hospitalario. A OCV traballou con Arquitectos sen 
Fronteiras para crear un novo proxecto de volunta-
riado de alfabetización de adultos e para reforzar o 
proxecto que xa estaba en marcha no poboado das 
Rañas.

Sensibilización

A UDC participoue nunha campaña de recollida de 
alimentos co Banco de Alimentos Rías Altas nos dife-
rentes centros universitarios dos campus de Coruña e 
Ferrol. Estes alimentos repartíronse entre as familias 
sen recursos. 

Xunto coa Fundación Seur, a OCV participou na cam-
paña “Tapóns Solidarios”, que consiste na colocación 
en diversos centros da UDC de contedores de cartón 
nos que se poidan depositar tapóns de plástico, co 
obxectivo de recadar fondos para diversas causas so-
lidarias.

Outra das colaboracións habituais é a participación 
do seu persoal técnico no Encontro de Mocidade 
Solidaria, organizado pola ONG Entreculturas. Co 
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, co-
laborouse cunha exposición sobre os Obxectivos do 
Milenio, que estivo exposta nos campus de Esteiro e 
Serantes durante o mes de febreiro.

Formación

Canto á formación, cómpre unha mención singular 
para as diferentes xornadas en materia de coope-
ración ao desenvolvemento, acción humanitaria, in-
migración e diversidade cultural, educación para o 
desenvolvemento, persoas sen fogar, etc., que se 
desenvolven ao longo do ano co obxectivo de xerar 
una cidadanía activa e comprometida.
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Cadro 196 Voluntariado por proxectos no campus de Ferrol en 2013




