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Valencia, 14 de noviembre  de 2011 

 

La Politècnica inicia hoy su III Semana Internacional 
-Hasta el próximo viernes, 18 de noviembre, se realizarán charlas informativas, 
presentaciones, degustaciones gastronómicas y otras actividades sobre los diversos 
programas de intercambio y movilidad que ofrece la UPV 

 
 

 
 

Desde hoy lunes y hasta el próximo viernes 18 de noviembre, se celebra la III Semana Internacional de la 
Universitat Politècnica de Valencia. El objetivo de este evento es promover la participación del alumnado, así 
como del personal de Administración y Servicios PAS y del profesorado e investigadores (PDI) en los diversos 
programas de movilidad que se gestionan desde la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio 
(OPII) de esta Universidad 

Durante estos días y dentro de las diversas actividades programadas, se celebrarán charlas y jornadas 
informativas sobre los diferentes programas de intercambio académico en los que tanto los alumnos como el 
personal de la UPV pueden participar. Estas jornadas informativas se desarrollarán en las distintas escuelas y 
facultades del campus de Vera de la UPV. Los estudiantes recibirán información sobre los diversos programas 
de intercambio de la UPV y las condiciones que deben cumplir para realizar una estancia en el extranjero. 
También se ofrecerá información sobre las universidades europeas e internacionales con las cuales la UPV 
mantiene convenios de intercambio y movilidad. 

Además, los asistentes podrán conocer experiencias de primera mano de estudiantes de otros continentes que 
les explicarán las peculiaridades de sus países y de sus centros de estudio. También habrá presentaciones a 
cargo de estudiantes europeos que actualmente realizan estudios en la UPV.  

Así, a lo largo de la III Semana Internacional de Intercambio se celebrará, en colaboración con la Delegación 
Central de Alumnos y la Casa del Alumno de la UPV, el Día de Asia, Latinoamérica, Europa y EE.UU. Estas 
jornadas cuentan con la participación de estudiantes de intercambio de otros países que durante este curso 
2011 están completando su formación en la UPV. Hablarán de sus tradiciones y culturas, presentarán sus 
universidades de origen y mostrarán algunos ejemplos de su gastronomía local. 

También se ha convocado un concurso de microrrelatos, en el que puede participar cualquier persona de la 
UPV que haya participado en alguno de los programas de movilidad de la misma. Los relatos deberán versar 
sobre cualquier aspecto relacionado con su experiencia de intercambio académico. Los trabajos pueden 
presentarse en castellano, valenciano e inglés. Se otorgarán tres premios, un primero dotado con 200euros, el 
segundo con 100 euros y un tercero de 50 euros, además de un premio especial del público por valor de 50 
euros. 

Encuentro internacional 

Además, el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València será la sede de la primera edición de la 
European Association for Internacional Education Academy (EAIE Academy), que reunirá a instituciones de 
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educación superior de toda Europa. 

La European Association for International Education (EAIE) es una organización sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es estimular y facilitar la internacionalización en el ámbito de la educación superior europea y mundial, 
y cubrir las necesidades profesionales de los miembros de este sector. En la actualidad cuenta con más de 
2.500 miembros, profesionales de instituciones universitarias de diferentes categorías (rectores, profesores, 
técnicos, coordinadores, etc.) vinculados a las actividades de internacionalización.  

La EAIE Academy es una acción docente nueva dentro del área de la internacionalización de las instituciones 
de educación superior, que persigue el desarrollo profesional de sus miembros. 

Para esta primera edición, la organización ha elegido a la Universitat Politècnica de València, entre otras 
universidades candidatas, por la calidad de sus instalaciones, el apoyo institucional que recibirá y la 
experiencia probada de la UPV en la organización de acciones y cursos internacionales. 

Está prevista la asistencia de unos 100 profesionales de distintas nacionalidades, que participarán en alguna 
de las diferentes acciones formativas que se llevarán a cabo en campos como el de la evaluación de 
credenciales, marketing y reclutamiento de estudiantes, comunicación intercultural, asistencia al estudiante o 
gestión de estrategias de internacionalización. 

Los expertos, procedentes de universidades e instituciones de educación superior de 23 países, debatirán 
acerca de la internacionalización de la educación superior en Europa y en el resto del mundo. La apertura 
oficial del encuentro tendrá lugar hoy lunes, 14 de noviembre a las 18’30horas, en el edificio Nexus, en un acto 
que estará presidido por el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Juan Miguel Martínez 
Rubio y por Hans-Georg van Liempd, Netherlands, Vicepresidente EAIE.  

El miércoles 16 habrá una segunda recepción en el Palacio de la Exposición, presidida por la Concejala de 
Educación del Ayuntamiento de València. 
 
La Politècnica inicia avui la seva III Setmana Internacional  
 
-Fins a divendres que ve, 18 de novembre, es realitzaran xerrades informatives, 
presentacions, degustacions gastronòmiques i altres activitats sobre els diversos 
programes d'intercanvi i mobilitat que oferix la UPV 
 
Des d'avui dilluns i fins a divendres que ve 18 de novembre, se celebra la III Setmana Internacional de la 
Universitat Politècnica de València. L'objectiu d'aquest esdeveniment és promoure la participació de l'alumnat, 
així com del personal d'Administració i Serveis PAS i del professorat i investigadors (PDI) en els diversos 
programes de mobilitat que es gestionen des de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi (OPII) 
d'aquesta Universitat  
 
Durant aquests dies i dintre de les diverses activitats programades, se celebraran xerrades i jornades 
informatives sobre els diferents programes d'intercanvi acadèmic en els quals tant els alumnes com el personal 
de la UPV poden participar. Aquestes jornades informatives es desenvoluparan en les diferents escoles i 
facultats del campus de Vora de la UPV. Els estudiants rebran informació sobre els diversos programes 
d'intercanvi de la UPV i les condicions que han de complir per a realitzar una estada en l'estranger. També 
s'oferirà informació sobre les universitats europees i internacionals amb les quals la UPV manté convenis 
d'intercanvi i mobilitat.  
 
A més, els assistents podran conèixer experiències de primera mà d'estudiantes d'altres continents que els 
explicaran les peculiaritats dels seus països i dels seus centres d'estudi. També haurà presentacions a càrrec 
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d'estudiants europeus que actualment realitzen estudis en la UPV.  
 
Així, al llarg de la III Setmana Internacional d'Intercanvi se celebrarà, en col·laboració amb la Delegació Central 
d'Alumnes i la Casa de l'Alumne de la UPV, el Dia d'Àsia, Llatinoamèrica, Europa i EUA Aquestes jornades 
conten amb la participació d'estudiantes d'intercanvi d'altres països que durant aquest curs 2011 estan 
completant la seva formació en la UPV. Parlaran de les seves tradicions i cultures, presentaran les seves 
universitats d'origen i mostraran alguns exemples de la seva gastronomia local.  
 
També s'ha convocat un concurs de microrrelatos, en el qual pot participar qualsevol persona de la UPV que 
hagi participat en algun dels programes de mobilitat de la mateixa. Els relats haurien de versar sobre qualsevol 
aspecte relacionat amb la seva experiència d'intercanvi acadèmic. Els treballs poden presentar-se en castellà, 
valencià i anglès. S'atorgaran tres premis, un primer dotat amb 200euros, el segon amb 100 euros i un tercer 
de 50 euros, a més d'un premi especial del públic per valor de 50 euros.  
 
Trobada internacional  
 
A més, el campus de Vora de la Universitat Politècnica de València serà la seu de la primera edició de la 
European Association for Internacional Education Academy (EAIE Academy), que reunirà a institucions 
d'educació superior de tota Europa.  
 
La European Association for International Education (EAIE) és una organització sense ànim de lucre l'objectiu 
del qual és estimular i facilitar la internacionalització en l'àmbit de l'educació superior europea i mundial, i cobrir 
les necessitats professionals dels membres d'aquest sector. En l'actualitat conta amb més de 2.500 membres, 
professionals d'institucions universitàries de diferents categories (rectors, professors, tècnics, coordinadors, 
etc.) vinculats a les activitats d'internacionalització.  
 
La EAIE Academy és una acció docent nova dintre de l'àrea de la internacionalització de les institucions 
d'educació superior, que persegueix el desenvolupament professional dels seus membres.  
 
Per a aquesta primera edició, l'organització ha triat a la Universitat Politècnica de València, entre altres 
universitats candidates, per la qualitat de les seves instal·lacions, el suport institucional que rebrà i l'experiència 
provada de la UPV en l'organització d'accions i cursos internacionals.  
 
Està prevista l'assistència d'uns 100 professionals de diferents nacionalitats, que participaran en alguna de les 
diferents accions formatives que es portaran a terme en camps com el de l'avaluació de credencials, 
màrqueting i reclutament d'estudiants, comunicació intercultural, assistència a l'estudiant o gestió d'estratègies 
d'internacionalització.  
 
Els experts, procedents d'universitats i institucions d'educació superior de 23 països, debatran sobre la 
internacionalització de l'educació superior a Europa i en la resta del món. L'obertura oficial de la trobada tindrà 
lloc avui dilluns, 14 de novembre a les 18’30hores, en l'edifici Nexus, en un acte que estarà presidit pel 
vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació, Juan Miguel Martínez Rubio i per Hans-Georg van 
Liempd, Netherlands, Vicepresident EAIE.  
 
El dimecres 16 haurà una segona recepció en el Palau de l'Exposició, presidida per la Regidora d'Educació de 
l'Ajuntament de València. 
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Dades de contacte:  

Entitat Universitat Politècnica de 

València 

Correu 

electrònic:prensa@upvnet.upv.es 

Telèfons 96 3877001 

Annexos:  

 

 

 


