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L’Institut Ramon Llull és un organisme públic creat l’any 2002 pels governs de Catalunya i les Illes 

Balears amb l’objectiu de promoure la llengua i la cultura catalanes a l’exterior per mitjà de la 

internacionalització dels seus creadors, de la promoció dels intercanvis artístics i culturals i del suport 

als estudis de llengua i cultura catalanes en l’àmbit universitari.  

 

Amb aquesta finalitat, l'Institut subscriu acords amb universitats de l'exterior per promoure-hi la 

docència d'estudis catalans per mitjà de professorat qualificat, i fomenta els estudis avançats i la 

recerca sobre la llengua i la cultura catalanes a través de centres d’estudi i càtedres de professors 

visitants en universitats de prestigi reconegut.  

 

Actualment s’ofereixen estudis catalans a unes 150 universitats de 30 països, generalment dins de 

departaments d’estudis hispànics, llengües modernes, estudis romànics o traducció, i en alguns casos 

en el marc d’una oferta especialitzada de minor o de grau en estudis catalans. En totes aquestes 

universitats hi ha professorat especialitzat en l’ensenyament del català com a llengua estrangera. 

 

 

Per a estudiants outgoing: 

 

Amb el suport a l’organització d’activitats acadèmiques i culturals, l’Institut Ramon Llull contribueix a 

fer visible i a incrementar tant la presència com l’impacte social de la llengua i la cultura catalanes a 

les universitats de l’exterior on s’imparteix docència d’estudis catalans, així com a crear un entorn 

favorable per estimular-ne la recerca, per mitjà de conferències, congressos i seminaris amb la 

presència d’acadèmics, escriptors, creadors i artistes.  

 

 

COL·LABORACIÓ AMB L’INSTUTIT RAMON LLULL: 

 
Si durant la teva estada Erasmus vols contribuir a donar a conèixer la llengua i la cultura 
catalanes a l’exterior, ja sigui col·laborant en l’organització d’activitats culturals, fent 
intercanvis de conversa amb estudiants que aprenen català o participant en 
esdeveniments diversos, posa’t en contacte amb el professor de català de la teva 
universitat de destinació 
 
Vegeu llista d’universitats i persones de contacte al web 

 
https://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/mapa_llengua.cfm 
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