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ara el turisme. Els
membres de la delegació van visitar
les instal·lacions del
Campus CETT-UB i
van mantenir entrevistes amb els seus
directius i experts per
tal de recollir informació que els pogués ser d’utilitat de tornada al seu país.
• CONSULTORS PROMOTORS EDUCATIUS DELS PAÏSOS
NÒRDICS I BÀLTICS VISITEN EL CAMPUS CETT-UB
L’11 de juny, el CETT
va participar en una
trobada a Madrid
–organitzada
per
l’ICEX, España Exportación e Inversiones,
i EduEspaña– amb
consultors i promotors educatius de
Dinamarca, Finlàndia,
Islàndia, Noruega, Suècia i Lituània. Els representants d’aquestes
entitats van ser convidats a visitar Espanya amb la finalitat de
conèixer empreses i institucions educatives espanyoles per con-

templar nous destins diferents al Regne Unit, degut als canvis
que es donaran a l’arquitectura europea com a conseqüència
del Brexit. En aquest marc, el 14 de juny el grup va viatjar fins
a Barcelona per conèixer el Campus CETT-UB de primera mà –
concretament el CETT i Àgora BCN– i la seva oferta acadèmica,
tant de programes internacionals de curta i mitjana durada com
de graus i màsters. Els representants van manifestar haver-se
endut molt bones impressions del CETT i van mostrar un gran
interès a col·laborar-hi.
• EL PROFESSOR RAMON SERRAT,
CONVIDAT PER LA UNIVERSITAT D’HOKKAIDO
La segona setmana
de juliol es va celebrar
a l’Hokkaido University, a Sapporo (Japó),
el curs Multicultural
Coexistence in Tourist
Destinations, inclòs
en el programa acadèmic de l’Hokkaido
Summer Institute. El professor de l’Escola Universitària CETT-UB,
Ramon Serrat, va ser convidat a participar-hi com a ponent, per
parlar de la cultura local i la seva relació amb el fenomen turístic.
Aquesta participació s’emmarca en el conveni signat entre ambdues entitats i que inclou l’intercanvi de professorat i alumnat. n

Nous programes de col·laboració
amb la Woosong University
El CETT va celebrar, el 20 de setembre, la cerimònia d’obertura dels nous programes de col·laboració amb
la Woosong University de la República de Corea, universitat numero u del país i capdavantera a Àsia.
L’acte va comptar amb la presència de la Dra. Maria Abellanet, CEO del Grup CETT; David Peguero, director de CETT Consultors, i Sung-yung Kim i John E. Endicott, president executiu i president de la Woosong University, respectivament, a
més de l’equip BAS del CETT, professorat i l’alumnat integrant de les formacions involucrades en l’acord.
Enguany, 24 alumnes es beneficiaran dels nous programes de col·laboració, que inclouen el Culinary Program i el programa de Grau de Turisme 2+2 de l’especialitat de Direcció Hotelera i de Direcció Turística. A través del Culinary, un
curs a mida dels estudis del Grau interuniversitari de Ciències Culinàries i
Gastronòmiques (UB-UPC), els estudiants coreans cursaran un any d’aquests
estudis al CETT, en anglès. Pel que fa al programa 2+2 Dual Degree, l’alumnat
de la Woosong University realitzarà els dos últims anys del Grau de Turisme
(Direcció Hotelera i Direcció Turística) al CETT, i accedirà a la doble titulació.
Amb la signatura dels acords de col·laboració amb l’entitat coreana (està
previst que els programes tinguin continuïtat i que, semestralment, arribi
nou alumnat de la Universitat), el CETT reforça les relacions internacionals i
es consolida en aquest marc com a universitat de referència, al mateix temps
que revalida el compromís amb l’excel·lència acadèmica d’àmbit mundial. n

