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PRESENTACIÓ

La  conferència  Comprehensive  internationalization  for  all:  critical  steps
forward que impartirà el Prof. John Hudzik, de la Michigan State University, tractarà
de  la  internacionalització  global  (comprehensive)  com  a  compromís,  confirmat  a
través d’accions, d’integrar les perspectives internacionals, globals i comparatives a
través  de  les  tres  missions  de  la  universitat:  ensenyament,  recerca  i  servei  a  la
societat.  Aquest concepte d’internacionalització transforma la institució des de dins,
fent que els professors,  personal  i  estudiants pensin i  actuïn amb una consciència
veritablement orientada a la internacionalització. 

El Prof. Hudzik ens parlarà de com implementar aquest concepte a la URV, quins són
les reptes més importants i els beneficis que en podem treure. En el context mundial
tan  canviant  que  tenim,  el  compromís  institucional  cap  a  una  internacionalització
global  és  clau.  La  xerrada  serà  en  anglès  i  està  emmarcada  en  la  Setmana
Internacional 2017, les celebracions del 25è aniversari de la URV i les celebracions del
30è aniversari  del programa Erasmus. En aquest acte es presentarà oficialment la
publicació  “La  internacionalització:  cosa  de  tots”  (Comprehensive
Internationalisation at the URV), publicació que reuneix bones pràctiques en el camp
de la internacionalització a la nostra institució.  

JOHN K. HUDZIK

El  doctor John K. Hudzik,  és membre de la NAFSA,  xarxa de professionals  més
reconeguda en el món de la internacionalització educativa. Ha desenvolupat la seva
trajectòria  professional  en  el  marc  de  la  internacionalització,  sent  un  dels
professionals més reconeguts d’aquest àmbit. Destaca la seva funció a la  Universitat
de Michigan (MSU), on ha exercit de degà d’Estudis i Programes Internacionals i com a
Vicepresident de Participació Global  i  Projectes Estratègics. També és president del
Comitè Científic  per l’Educació Internacional de la Universitat Catòlica del Sagrat Cor
de Milà. 
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