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L'IBEI configura una comunitat acadèmica
interdisciplinària amb un fort dinamisme
intel·lectual, a la cruïlla entre les
relacions internacionals, la seguretat i el
desenvolupament.
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INTRODUCCIÓ
Aquest és el tercer pla estratègic que elabora l’IBEI des de la seva fundació l’any 2004. El primer va definir les bases per al seu establiment (2005-2009), mentre que el segon va impulsar
la seva activitat com a institut de recerca i escola de postgrau (2010-2014). Aquest tercer pla
planteja avançar en la consolidació de l’Institut en els propers anys (2015-2020), i proposa una
sèrie d’objectius estratègics en aquesta direcció.
L’IBEI es vol homologar amb un conjunt de destacats centres que ofereixen formació avançada
i recerca en estudis internacionals. Com a membre l’Association of Professionals Schools of
International Affairs (APSIA) - de la qual l’IBEI forma part des de l’any 2010 - l’Institut és ja part
d’un distingit cercle de centres de formació avançada que integren competències i capacitats
suficients per a la realització de carreres professionals exitoses, tant en l'àmbit privat com el
públic, de dimensió internacional, en contextos d’elevada complexitat política i social.
En aquest sentit, l’IBEI pretén assolir progressivament posicions de lideratge en l’àmbit dels estudis internacionals a Europa, obtenint una capacitat d’atracció global. En els darrers 10 anys,
l’activitat de recerca i docent de l'IBEI s’ha anat consolidant progressivament. Malgrat el difícil
context de crisi que ha viscut el país en els darrers anys, l’IBEI ha seguit avançant, configurant
una comunitat acadèmica interdisciplinària que ha anat enfortint la seva identitat, amb un fort
dinamisme intel·lectual i una vocació per la reflexió aprofundida i la comunicació pública de les
seves activitats, a la cruïlla entre les relacions internacionals, la seguretat i el desenvolupament.
L’èmfasi de l’IBEI en l’excel·lència docent, combinada amb un entorn flexible i engrescador pels
estudiants, ha permès convertir l'Institut en un lloc molt atractiu per la formació de postgrau
en relacions internacionals, integrant un nombre creixent d’estudiants de tota Europa, i també
d’altres parts del món. Cada any els programes de màster de l'IBEI són escollits per més d’un
centenar d’estudiants provinents de més de 35 països diferents. Cada promoció comparteix un
procés intens d’aprenentatge en un entorn multi-cultural i interdisciplinari, obert als problemes i desafiaments del món actual. Com reconeixen molts estudiants graduats de l'IBEI, les
fortaleses de l'IBEI són el tractament individualitzat als estudiants, l'aproximació “liberal” als
estudis que atorga als alumnes molta autonomia, una amplia diversitat de cursos optatius, i les
múltiples possibilitats d’intercanvis i de pràctiques, que en el seu conjunt permeten satisfer les
seves necessitats i interessos.
Les dimensions relativament petites de l'IBEI, i la seva flexibilitat organitzativa, juntament a la
col·laboració continua de professors de les universitats de l'àrea de Barcelona, han permès la
formació d'una comunitat de recercadors altament productiva, interdisciplinària i singular, on
la comunicació i el diàleg és constant. A la llum d'això, l'IBEI té una posició única per esdevenir
un important centre d'estudis internacionals al sud d'Europa. Per tal de desenvolupar la seva
identitat institucional única i l'estructura interdisciplinària, l'IBEI té com a objectiu enfortir les
àrees de recerca existents i fomentar noves sinergies entre els investigadors afiliats a l'Institut,
establint, per exemple, grups temàtics i grups de treball que abastin el conjunt de la investigació
que es porta a terme.
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El desplegament de les activitats de recerca a través de grans eixos constitueix un element
d’integració dels investigadors dins l’IBEI, alhora que permet buscar sinergies de recerca, amb
una perspectiva diferent a les tradicionals línies disciplinàries. D’altra banda, una de les fortaleses de la recerca a l’IBEI és la seva forta interdisciplinarietat. En un entorn relativament reduït,
aquesta s’aprofita a través de múltiples interseccions, espais de reflexió conjunta i col·laboracions en temàtiques de caràcter transversal entre els eixos ja esmentats.
Resten encara molts reptes per afrontar, però l’IBEI està molt ben posicionat per a convertir-se
en un centre de referència en estudis internacionals. Per tal d'establir una posició de lideratge,
és vital que les activitats de l'IBEI puguin guanyar visibilitat. L'Institut ha de poder desenvolupar la seva pròpia veu dins la comunitat acadèmica internacional, i assolir el creixement dels
programes que ofereix. Un pla d'expansió acurat i gradual permetrà assolir aquests objectius,
sense deixar de centrar-se en l'atracció d'investigadors postdoctorals i professorat altament
motivat. Aquest pla estratègic que presentem té com a propòsit identificar aquells objectius,
estratègies i iniciatives que considerem clau per avançar en l’esmentada estratègia.
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MISSIÓ &
VISIÓ

L’IBEI té com a missió contribuir a la comcomprensió dels desafiaments globals
en el camp de la política i les relacions
internacionals.
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MISSIÓ
L'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals té com a missió contribuir a la comprensió dels
desafiaments globals en el camp de la política i les relacions internacionals, mitjançant la recerca avançada, i formar noves generacions de professionals implicats en la seva resolució.

VISIÓ
Assolir posicions de lideratge com a centre d’estudis internacionals a Europa, amb una forta
identitat en la intersecció entre seguretat, desenvolupament i relacions internacionals, i centrada en l'estreta integració de formació i recerca. Amb especial èmfasi a Europa, Amèrica Llatina
i el Mediterrani, l’IBEI pretén desenvolupar una recerca d’excel·lència i aspira a la màxima satisfacció dels seus estudiants:
a. Oferint programes de postgrau d’excel·lència acadèmica, amb capacitat d’adaptació a la
realitat internacional canviant.
b. Produint recerca competitiva internacionalment que, al mateix temps, contribueixi, des del
coneixement, a resoldre problemes de la política i les relacions internacionals.
c. Esdevenint un centre acadèmic de referència a Europa, que integri els objectius i valors
compartits de les universitats i institucions patrones.
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L’IBEI PRETÉN DESENVOLUPAR UNA RECERCA D’EXCEL·LÈNCIA I
ASPIRA A LA MÀXIMA SATISFACCIÓ DELS SEUS ESTUDIANTS:
• Oferint programes de postgrau d’excel·lència acadèmica, amb
capacitat d’adaptació a la realitat internacional canviant.
• Produint recerca competitiva internacionalment que, al mateix
temps, contribueixi, des del coneixement, a resoldre problemes
de la política i les relacions internacionals.
• Esdevenint un centre acadèmic de referència a Europa, que
integri els objectius i valors compartits de les universitats i
institucions patrones.
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Eix 1. Desenvolupament institucional
1.

Consolidar l'IBEI com un dels principals centres de referència a Europa en termes de
formació avançada i recerca d’excel·lència en relacions internacionals, seguretat i
desenvolupament.
a. Implicar en el desenvolupament de l’IBEI a entitats i col·lectius vinculats a les relacions
internacionals, la seguretat i el desenvolupament, amb especial atenció als agents econòmics i socials, i els antics estudiants de l'Institut.
b. Impulsar nous acords i vincles amb institucions acadèmiques i organitzacions internacionals, que afavoreixin el reconeixement i la visibilitat de l’Institut.
c. Enfortir el paper del Consell Acadèmic Internacional, afavorint la implicació dels seus
membres en les activitats i projectes de l’IBEI.
d. Establir un Consell Econòmic Assessor, format per un conjunt d’empreses i professionals amb el compromís de potenciar i donar suport als estudis internacionals a Barcelona.

2.

Impulsar la difusió de les activitats de l’IBEI i dels seus resultats.
a. Definir un pla de comunicació integral, adaptat a les expectatives de les audiències amb
les que vol interactuar l’IBEI.
b. Enfortir la relació amb els antics alumnes i establir mecanismes per a articular una
comunitat IBEI activa, amb la implicació de totes les persones que mantenen contacte
amb l’Institut.
c. Difondre periòdicament informació sobre les activitats realitzades, els resultats obtinguts i els recursos emprats, com a exercici de transparència institucional i rendició de
comptes de l’IBEI per garantir el seu compromís amb la societat.

3.

Ampliar i consolidar la col·laboració institucional de l’IBEI.
a. Reforçar el marc de relació amb les universitats que formen part del patronat de l’IBEI
i impulsar noves iniciatives interuniversitàries.
b. Establir espais de col·laboració estables amb les administracions públiques que donen
suport a les activitats de l’IBEI.
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L’IBEI pretén assolir progressivament
posicions de lideratge en l’àmbit dels estudis
internacionals a Europa, i especialment al sud
d’Europa, obtenint una capacitat d’atracció
global.

Eix 2. Implementar iniciatives clau en la formació de postgrau
4.

Augmentar la qualitat i l’atractiu internacional dels programes de formació impartits a
l’IBEI.
a. Reforçar les relacions establertes amb altres centres d’estudis internacionals i establir
noves relacions de col·laboració.
b. Incorporar personal acadèmic de prestigi internacional a l’oferta docent dels màsters.
c. Establir acords estratègics amb universitats de primer nivell a Amèrica Llatina, Àsia,
i/o Orient Mitjà/Regió Mediterrània per tal d'impulsar diversos programes de “double
degree”.
d. Articular de forma periòdica una revisió en profunditat de l’estructura i el programa
dels màsters que ofereix l’IBEI cada 3-4 anys, i incorporar els ajustos necessaris i millores en les competències dels estudiants.

5.

Avançar en la definició i construcció d’un model d’aprenentatge de l’IBEI, amb les seves
pròpies especificitats i capacitat d’innovació.
a. Introduir elements d’identitat i creativitat en el model d’aprenentatge, amb una articulació més intensa entre la dimensió pràctica i la dimensió acadèmica.
b. Preservar les característiques del model d’aprenentatge basat en la relació directe i
personal amb els estudiants i l'àmplia llibertat d’elecció d’aquests.
c. Articular més intensament processos institucionals de revisió dels mecanismes d’aprenentatge, per oferir als estudiants una experiència el més extensa i completa possible.
d. Impulsar el programa de desenvolupament professional (suport personalitzat, seminaris especialitzats, oferta de pràctiques, borsa de treball, etc.) com a servei de valor
afegit als estudiants.

6.

Desenvolupar iniciatives en l’àmbit de la formació online en estudis internacionals.
a. Promoure la difusió de conferències de l’IBEI a través de mitjans on-line.
b. Desenvolupar cursos on-line per complementar l’oferta docent dels màsters impartits
a l’IBEI, amb la possibilitat d'oferir-los com a assignatures optatives.
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7.

Promoure iniciatives orientades a fomentar la formació doctoral al l’IBEI.
a. Promoure acords amb les universitats que formen part de l’IBEI per la col·laboració
dels investigadors en els seus programes de doctorat, facilitant la direcció de tesis
doctorals.
b. Impulsar un nou programa de Màster en Recerca en Estudis Internacionals, orientat a
la formació prèvia per a la realització d’un programa de doctorat.
c. Participar en xarxes internacionals orientades a promoure la col·laboració en l’àmbit
del doctorat (p. e. Erasmus+, ITN-EC).
d. Implicar més activament els estudiants dels màsters de l’IBEI en activitats relacionades amb la recerca que portin a terme els professors i investigadors de l’Institut.

8.

Definir l’oferta de formació executiva en l’àmbit dels estudis internacionals a l’IBEI.
a. Impulsar activitats de formació executiva per a professionals en actiu sobre temes
vinculats a les línies de recerca que es porten a terme a l'IBEI. Vincular les activitats
de formació executiva a les carreres professionals dels graduats de l'IBEI i les seves
necessitats.
b. Definir una oferta de formació executiva en col·laboració amb institucions i universitats
que participen en el patronat de l’IBEI, i en particular, en el marc de la iniciativa Barcelona.Gov.
c. Considerar la introducció de fórmules semi-presencials en l’oferta de programes executius.

9.

Desenvolupament de programes de formació complementària en estudis internacionals.
a. Consolidar l’oferta d’escola d’estiu a l’IBEI, amb un perfil propi ben definit i coherent
amb l’oferta docent de postgrau, entorn de temàtiques en les quals l’IBEI ja té una capacitat pròpia en recerca i docència.
b. Impulsar un programa de cursos “study abroad” orientat a estudiants internacionals
de grau, amb una oferta pròpia ben definida, en col·laboració amb les universitats de
l’entorn.
c. Establir iniciatives de col·laboració amb centres formatius per organitzar programes
de formació a mida a Barcelona, dins els àmbits temàtics de referència de l’IBEI.
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Introduir elements d’identitat i creativitat en
el model d’aprenentatge, amb una articulació
més intensa entre la dimensió pràctica i la
dimensió acadèmica és una iniciativa clau en
la formació de postgrau.
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Eix 3. Desenvolupar recerca d’alta qualitat
10. Enfortir la qualitat i la quantitat de la recerca que es porta a terme a l’IBEI.
a. Promoure una recerca que tingui rellevància per a la formulació de polítiques i la transferència de coneixement, en els àmbits que són propis de l'IBEI, i estimular el seu impacte.
b. Impulsar un programa de premis i incentius per a la publicació d’articles en revistes
d’impacte i llibres en editorials de prestigi internacional.
c. Donar el suport adequat per sol·licitar projectes de recerca en convocatòries europees
i internacionals.
d. Fomentar presentacions internes més actives de manuscrits, projectes de recerca, iniciatives, etc.
11. Revisar l’estructura i redefinir la organització interna de les àrees de recerca a l’IBEI.
a. Fomentar el coneixement recíproc de les activitats de recerca entre els investigadors
de l’IBEI (a través de conferències anuals, seminaris interns, xarxes temàtiques, etc.).
b. Establir agrupacions i grups de treball al voltant d'àrees de recerca que fomentin una
estreta col·laboració en grups petits, no exclusius.
c. Establir protocols i mecanismes de suport per a la recepció de professors i investigadors visitants.
12. Articular una política de recerca inclusiva, per atraure els millors investigadors en els
camps de recerca en estudis internacionals propis de l'IBEI.
a. Donar suport als investigadors de l’IBEI mitjançant l'establiment de xarxes amb universitats i institucions d'àmbit local i internacional.
b. Impulsar l’establiment d’unitats de recerca a través de fórmules de finançament específiques.
c. Aprofitar la interdisciplinarietat existent dins l’IBEI com una de les fortaleses de l’Institut en relació a la recerca i la creativitat.
d. Elaborar un pla de comunicació de la recerca pròpia de l’IBEI (aspectes interns, visibilitat dels investigadors, comunicació externa, etc.).
e. Impulsar les activitats de transferència en l’àmbit de la recerca (amb organismes internacionals, governs, etc.).
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L'Institut té com a objectiu promoure una
recerca que tingui rellevància per a la
formulació i transferència de coneixement, en
els àmbits que són propis de l'IBEI, i estimular
el seu impacte.
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Eix 4. Personal acadèmic de primer nivell
13. Consolidar una plantilla de personal acadèmic propi amb un fort perfil investigador,
adequada a l’oferta formativa de l’IBEI.
a. Establir condicions de treball atractives per incentivar el compromís i la dedicació del
personal acadèmic.
b. Continuar les convocatòries internacionals altament competitives (tenure-track), per
atraure talent i noves capacitats en la recerca i la docència, afavorint la implicació a
llarg termini.
c. Ampliar i consolidar estades de professors de prestigi internacional a l’IBEI per afavorir
la col·laboració en recerca i docència.
d. Mantenir i augmentar el nombre d’investigadors postdoctorals, amb finançament propi
i especialment amb finançament provinent de convocatòries competitives.
14. Articular una comunitat d’investigadors i docents dinàmica, amb projecció internacional i una forta identitat pròpia.
a. Reforçar els sistemes de seguiment i suport als investigadors de l'IBEI en les seves
carreres acadèmiques, incloent el suport personalitzat adaptat a les circumstàncies
individuals.
b. Establir objectius de progressió en les activitats de recerca del personal docent i investigador de l’IBEI, amb la incorporació d’incentius per al seu assoliment.
c. Introduir més iniciatives per estimular la relació personal i la col·laboració entre el
personal acadèmic de l’IBEI.
15. Promoure el compromís amb l’ensenyament i la qualitat docent entre el professorat de
l’IBEI.
a. Oferir més suport als professors per millorar la qualitat docent (formació, premis, incentius, etc.).
b. Augmentar la transparència en l’avaluació i la promoció de la docència (enquestes,
peer-review, etc.).
c. Implicar més els investigadors en les activitats de revisió i millora de l’oferta formativa
de l’Institut (contingut i estructura dels màsters).
d. Aconseguir una major integració de la investigació i l'ensenyament entre el personal
acadèmic IBEI amb l'objectiu de garantir la relació entre la seva docència i les seves
respectives àrees d'especialització i recerca.
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L'IBEI té
el compromís d'articular una
comunitat d’investigadors dinàmica, amb
projecció internacional i forta identitat pròpia.

Eix 5. Una organització més efectiva
16. Enfortir la planificació, seguiment i gestió de les activitats de docència i de recerca.
a. Millorar els mecanismes de gestió i control de qualitat del funcionament dels programes docents, des de les preinscripcions fins a la gestió de la xarxa d'antics alumnes.
b. Desenvolupar la planificació dels programes de formació de postgrau, per avançar en
el temps la fixació de la programació i calendari docents i d’activitats complementàries.
c. Revisar la planificació, el seguiment i el control de la gestió dels projectes de recerca,
en particular d’aquells finançats mitjançant convocatòries competitives.
17. Promoure la coordinació i la comunicació interna.
a. Revisar i actualitzar la definició de rols i funcions de les diferents unitats organitzatives
a càrrec de la gestió de l’Institut.
b. Establir mecanismes que afavoreixin una coordinació interna sistemàtica entre les àrees de docència, recerca i gestió de l’Institut, i eines de comunicació interna.
18. Assegurar la bona gestió i el desenvolupament professional del personal.
a. Enfortir el sistema de gestió del personal docent, investigador i de gestió, amb especial
atenció a la fixació d’objectius i itineraris de carrera professional.
b. Promoure el desenvolupament professional del personal docent, investigador i de gestió, mitjançant plans de formació anuals basats en l’anàlisi prèvia de necessitats.
c. Establir una política d’acollida de nou personal docent, investigador i de gestió.
19. Dur a terme les inversions necessàries per garantir un servei de qualitat.
a. Impulsar un pla plurianual d’adquisició de fons bibliogràfic relacionat amb els àmbits
de relacions internacionals, seguretat i desenvolupament en col·laboració amb les universitats que formen part del Patronat de l’Institut.
b. Definir i executar un pla plurianual d’inversions en equips i sistemes d’informació, amb
especial atenció a les àrees de gestió acadèmica, recerca, comunicació i gestió econòmica de l’Institut.
c. Vetllar per l’adequació dels espais i equipament de l’Institut a les necessitats docents,
de recerca i de projecció institucional.
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L'IBEI
EN XIFRES

L'IBEI EN XIFRES

Estudiants

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Màster en Relacions
Internacionals

57

70

64

72

78

65

62

81

74

Màster en Seguretat
Internacional

-

-

-

-

-

5

8

12

21

Erasmus Mundus
MAPP

-

6

9

11

13

9

13

11

10

57

76

73

83

91

79

83

104

105

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Investigadors
Postdoctorals

5

6

6

2

2

2

2

4

4

Professors Assistents

2

2

3

6

7

6

5

6

6

Investigadors ICREA

0

1

2

1

0

1

1

1

0

Investigadors Ramon
y Cajal

0

1

2

3

3

3

2

2

3

Investigadors Marie
Curie

0

1

1

1

0

0

0

0

2

Investigadors Juan de
la Cierva

0

0

2

3

3

2

1

1

2

Altres (adscrits, etc.)

3

4

4

4

5

5

5

6

6

10

15

20

20

20

19

16

20

23

TOTAL ESTUDIANTS
(NOU INGRÉS)

Investigadors
IBEI

TOTAL
INVESTIGADORS
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CRONOLOGIA DE L'IBEI

2010

2008

2004
Les cinc Universitats
públiques de l’àrea
de Barcelona i el
CIDOB acorden
la creació de
l’IBEI, i posterior
incorporació
dels patrons
institucionals al seu
patronat.
Reconeixement per
la Generalitat com
Institut Universitari
de Recerca.

2006
Realització de la
primera edició
de la Barcelona
Summer School
in International
Politics.

Constitució del
Consell Acadèmic
Internacional i
celebració de la
primera reunió de
treball.

Concessió d’un
programa Erasmus
Mundus i formació
del consorci
Mundus MAPP (ISS,
York, CEU i IBEI).

2007

2012

El Patronat
aprova una
reforma extensa
dels estatuts i el
reglament intern
de l’IBEI.

Primera
convocatòria
internacional de
professor Júnior.

Primera promoció
de titulats del
Màster en Relacions
Internacionals.

2005

Incorporació
dels primers
investigadors
amb finançament
extern (RyC, ICREA,
etc.).

Verificació
del Màster
en Relacions
Internacionals
(MIR) i nou conveni
de col·laboració
amb les tres
universitats per la
seva implantació.

Concessió de
diversos projectes
de recerca MICNN
I+D i FP7 a
investigadors de
l’IBEI
Reconeixement
de dos grups
de recerca
consolidats per
la Generalitat de
Catalunya (DGR).

2009

Acord UPF-IBEI per la
seva incorporació al
nou Parc de Recerca
en CCSS del Campus
Ciutadella.
Verificació del
Màster en Seguretat
Internacional.

2014
Treballs pel
llançament
del Màster en
Desenvolupament
Internacional.
Trasllat de la seu
de l’IBEI al Campus
de la Ciutadella de
la UPF.

Primer cicle de
conferències
LA CAIXA-IBEI
sobre política
internacional.
L’IBEI s’integra
a l’Association
of Professionals
Schools of
International
Affairs (APSIA).

2011

Primer Barcelona
Workshop
in Global
Governance
(ESADE Geo-IBEI).
Llançament del
Màster Executiu
en Diplomàcia i
Acció Exterior, en
col·laboració amb
DIPLOCAT-GdC.

2013
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