
 

 

Making Sense of Beliefs and Values: using BEVI and COIL as an 

improvement tool  
 

Com bé sabeu, la URV està desenvolupant el programa de “Internationalization At Home”, 

coordinat pel Vicerectorat d’Internacionalització, on els estudiants poden treballar en grup a 

distància i col·laborar en assignatures compartides amb altres universitats. 

 

Amb l’objectiu de continuar treballant en aquesta línia i conèixer altres oportunitats, s’han 

organitzat dues accions adreçades al professorat: 

 

Using Collaborative On-line International 
Learning (COIL) to open students’ minds, and 

demonstrating scientifically (BEVI) that it 
works!  

The Power and Potential of Collaborative 
Online International Learning: 

Why and How to Develop, Implement, and 
Evaluate COIL-Based Courses and Programs 

Calendari: Dijous 19 de setembre de 2019 
Horari: 17.00 - 18.30 
Places: 50 
Lloc: Sala de Juntes - Campus Catalunya 
Idioma: anglès 

Calendari: Divendres, 20 de setembre de 2019 
Horari: 10:00 – 13:00 
Places: 25 
Lloc: Aula 311 - Campus Catalunya 
Idioma: anglès 

  

 

Aquestes activitats estaran impartides per tres experts internacionals:  

 

 Craig N. Shealy. Professor of Graduate Psychology, James Madison University. Executive 

Director of International Beliefs and Values Institute 

 Hajime Nishitani, Vice Executive for the Top Global University Project at Hiroshima 

University in Japan 

 Lee Sternberger. Executive Director of the Center for Global Engagement at James Madison 

University in Virginia. 

 

En aquestes sessions es tindrà l’oportunitat de conèixer i compartir les activitats internacionals 

que aquest experts realitzen, a nivell local, a Europa i a nivell mundial. En particular, s’analitzarà 

l’impacte de l'aprenentatge col·laboratiu internacional en línia (COIL), a partir del projecte BEVI 

(The Beliefs, Events, and Values Inventory), així com altres iniciatives d’investigació, educatives i 

de serveis rellevants per als nostres estudiants.  
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Institut de Ciències de l’Educació  

L’aprenentatge internacional col·laboratiu en línia (COIL) permet ampliar les oportunitats 

d’aprenentatge intercultural i transnacional als estudiants universitaris, així com el 

desenvolupament de competències transversals i de noves experiències d'aprenentatge.  

 

Es recomana participar en les dues activitats per conèixer en profunditat aquest programa. 

Aquestes activitats estan reconegudes en el Pla de Formació del PDI (PROFID). Podeu formalitzar 

la vostra inscripció a través de l’ICE (formulari). 

  

Esperem que aquestes activitats siguin del vostre interès. 

  

Cordialment, 

 

 

 

https://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=cursosProfid

