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Catalunya participa en la trobada més important del  món  
d’educació superior per promoure la internacionalit zació de 
les universitats catalanes 
 
L’edició 2012 de la Fira NAFSA compta amb la partic ipació de més de 7.000 
delegats de 120 països  de sistemes universitaris i institucions d’educació  
superior d’arreu del món. 
 
La delegació catalana dóna a conèixer les possibili tats per estudiar i fer 
recerca a Catalunya. També impulsa acords de mobili tat internacional 
perquè la comunitat universitària catalana faci est ades a l’estranger. 
 
 
Dilluns, 28 de maig de 2012 
 
Catalunya participa en la Conferència i Fira Anuals de l’Associació Nord-
americana d’Educadors Internacionals NAFSA que se celebra a Houston, fins 
divendres 1 de juny. Aquesta trobada és la reunió més important de sistemes 
universitaris i institucions d’educació superior d’arreu del món. Enguany hi 
participen més de 7.000 delegats de 120 països. 
 
La delegació catalana –integrada pel Govern de la Generalitat, l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i les dotze universitats (UB, UAB, UPC, 
UPF, UdG, UdL, URV, URL, UOC, UVic, UIC, UAO)– està present al recinte firal 
amb l’estand Study in Catalonia. A knowledge hub in Southern Europe, on els 
visitants troben una completa informació sobre el sistema universitari català.  Així 
mateix, ha organitzat diferents actes per donar a conèixer les possibilitats per 
estudiar i fer recerca a Catalunya i per impulsar acords perquè estudiants i 
professors de les universitats catalanes participin en programes d’intercanvi amb 
institucions de l’estranger. L’objectiu d’aquesta fira és continuar promovent la 
internacionalització del sistema universitari i de recerca de Catalunya. 
 
La presència d’estudiants estrangers en les titulacions oficials de grau i màster es 
va incrementar un 34%  el curs 2010-2011 respecte al curs anterior, segons dades 
referents a les universitats públiques. També va augmentar el nombre de tesis 
llegides per estudiants forans que escullen Catalunya com a destinació per 
realitzar el doctorat. Concretament, un 30% els dos últims cursos.   
 
Pel que fa als programes de mobilitat internacional, prop de 5.000 estudiants 
catalans van fer estades a l’estranger el curs 2010-2011. Mentre, que les 
universitats catalanes van acollir prop de 7.000 estudiants forans.   
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En l’àmbit de recerca, una gran part dels investigadors contractats a través del 
programa ICREA procedeixen de sistemes de recerca estrangers.  
 
Unes dades que evidencien la important internacionalització del sistema 
universitari i de recerca de Catalunya. La presència de la delegació catalana en la 
Fira NAFSA té com a finalitat continuar avançant en aquest àmbit que és clau per 
a la modernització i la competitivitat de les institucions d’educació superior i dels 
centres d’investigació. 
 
La NAFSA és l’associació professional més important del sector educatiu que 
promou l’educació internacional i els programes d’intercanvi d’estudiants i 
professorat acadèmic. Durant la setmana de celebració de la Conferència i Fira, 
s’intercanvien idees i experiències i es debat sobre l’impacte internacional de 
l’educació superior.  

 

 

 

 


