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Xarxes universitàries
Euromed Permanent University Forum (EPUF)
Mediterranean Universities Union (UNIMED)
Réseau Méditerranéen des Ecoles d'Ingénieurs (REMEI)
Consorci d'Universitats Euro-Mediterrànies (TETHYS)

Organismes governamentals
Ministeri Nacional d’Educació
Ministère marocain de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
la Formation des Cadres
Municipalitat de Xauen
Altres projectes i institucions
Organització Mundial de la Salut (OMS)
Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel Desenvolupament
(ONGD AL KARIA)
Asociació Rif El Andalous
Association Afanour pour le Développement – Tinghir
SPRINGARAB
ISLAH Project
Centre Tetuán-Asmir
African Training and Research Centre in Administration for Development (CAFRAD)
METT - Museo Etnográfico de Tetuán
Institut national des postes et télécommunications
Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (I.N.S.A.P.) – Rabat
Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger

Àrees prioritàries de treball/relacions (de les Univ. Catalanes)








Mobilitat de personal docent, investigadors i estudiants
Suport en el marc d’estudis tècnics: enginyeries
Gènere i drets de les dones/Dones emprenedores
Migracions i Desenvolupament Humà
Patrimoni cultural i turisme
Aigua i energies renovables
Recerca mèdica (leishmaniosi)

Cada Universitat catalana segueix els seus propis criteris i no s’observa un marc comú
d’actuació referent a les relacions amb les institucions d’educació superior del Marroc

Temes principals per a la cooperació (VLIR-UOS)


Medi ambient, gestió sostenible de recursos, biotecnologia i gestió de l’aigua
 Salut: professions mèdiques i sanitàries
 Desenvolupament social: participació social, migracions, inclusió social
 Administració i gobernança territorial
 Agricultura i desenvolupament dels productes locals. Logística
 Emprenedoria, capacitat de gestió i de lideratge
 Gestió i govern de les institucions d’educació superior: empoderament, assitència, enfortiment de
la infraestructura de recerca (Centres i laboratoris); desenvolupament d’associacions amb sector
privat
 E-learning, MOOCs i nous mètodes d’aprenentatge enfront la massificació d’estudiants
 Gestió de la formació: estructura de la formació i docència, capacitació de professors/formadors
 Formació d’investigadors universitaris i creació de projectes experts i avaluació de recerca

