
INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

El curs “Internacionalització: cosa de tots” està basat en el projecte

SUCTI  (Systemic  University  Change  Towards  Internationalization)  i

està adreçat a tot el PAS i PDI. Aquest projecte pretén que la URV

esdevingui una universitat veritablement internacionalitzada, essent

essencial que cada una de les persones que hi treballen aportin el seu

granet de sorra a aquest esforç i siguin capaces de mirar a través de

les “ulleres de la internacionalització”. 

Aquest curs ajudarà als seus participants a entendre què fa la URV en

internacionalització, per què, com podem ser millors en comunicació

intercultural, què passa al món de l’educació superior internacional i

què  podem  fer,  dins  del  nostre  lloc  de  treball,  per  ser  agents

d’internacionalització… i això no implica haver de treballar més! 

La URV lidera aquest projecte amb la participació de 12 universitats

d’arreu del món que ofereixen aquest curs al seu personal. Per tal de

seguir liderant aquest projecte, us demanem la vostra col·laboració

per tal d’aconseguir que -de mica en mica- tot el personal faci el curs

i esdevingui un agent internacionalitzador. La internacionalització és

cosa de tots!

PROFID068   : Internacionalització at home: la internacionalització a
la nostra universitat

Tipus 
d’activitat

Curs

Impartit per Marina Casals (I-Center)
Carme Padró (Dept. Infermeria)

Durada 12 hores
Places 12
Objectiu PFPAS 3

Dia: 1, 8 i 15 de juliol de 2015
Hora:  10:30 a 14:30 hores. 
Aula:   420 Campus Catalunya

 



OBJECTIUS

Divulgació de què és la internacionalització, què significa per a la URV

i en particular pels participants al curs. Com poden integrar-la al seu

lloc  de  treball.  Contribuir  al  canvi  de  cultura intern  a  favor  de  la

internacionalització de la URV a tots els estaments de la universitat.

Aquest curs està d'acord amb els objectius i  les accions del Pla

Estratègic  d'Internacionalització  i  el  CEICS,  sobre  la  necessitat

d'incentivar  un  canvi  de  cultura  interna  cap  a  la

internacionalització.

PROGRAMA

 

1. Mòdul I (4h) 

- Introducció a la internacionalització

- Què estem fent a la URV? Quina és la percepció dels internacionals 

a la URV?

- Reflexions sobre com m’afecta a MI la internacionalització 

- Exemples de bones pràctiques (PDI i PAS)

2. Mòdul II (4 h)

- Presentació i treball sobre el PEI i la internacionalització a la URV.

- Els conflictes interculturals i com solucionar-los (comunicació 

intercultural).

- Els serveis de la URV orientats a la internacionalització

- Presentació del projecte personal.



3. Mòdul III (4 h)- Els números canten: estadístiques i què es fa pel 

món- Rànquings- Finançament públic vs. iniciatives de la universitat. 

Canvi cap al model anglosaxó. - La importància del perfil 

internacional en els nostres estudiants. 

- Presentació del projectes personals dels assistents cap a la 

internacionalització 

PERFIL DELS ASSISTENTS

 

Tot el PAS i PDI de la URV

METODOLOGIA

 

Activa i participativa enfocat a una conscienciació i canvi de cultura 

intern.

CERTIFICAT

Les  persones  que assisteixin  al  80% del  curs  i  a  més,  demostrin

l’aprofitament i  realitzin les activitats del  curs,  rebran un certificat

d’assistència.


