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La creació de VLC/CAMPUS permet abordar de manera conjunta tant l’oferta
formativa com la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge, fet que
generarà importants sinergies entre els tres agregats promotors.
En aquest sentit, les entitats promotores del CEI estan desenvolupant actuacions
orientades a la acreditació internacional de titulacions acadèmiques oficials per a
projectar l’espai universitari públic de la ciutat de València en l’àmbit internacional.

Annex 1
Certificació UNWTO.TedQual para el grau de turisme de la Facultat de Economia de la
Universitat de València
Responsable Facultat d’Economia
Inici 01/06/2013
Fi 31/12/2014
Estat En curso
Pressupost
Enllaços d’interès http://themis.unwto.org/es/content/unwtotedqual
La Organització Mundial del Turisme (OMT- UNWTO), mitjançant la seua branca
que opera per a l’educació, la Fundació Themis, acaba de publicar el catàleg
2013 de títols acadèmics que tenen la certificació de qualitat UNWTO.TedQual.
La Universitat de València ha sol·licitat la renovació de la certificació TedQual per
Descripció
a el grau de turisme que imparteix la Facultat d’Economia en el marc del Pla
d’Excel·lència Docent del CEI VLC/CAMPUS. El UNWTO.TedQual és un certificat
internacional de la Fundació que reconeix la qualitat dels Programes de Turisme
en Educació Superior.
UNWTO.TedQual com objetiu principal s’orienta a promoure la millora de la
qualitat dels programes d’educació, formació i investigació en turisme. Per això,
s’han definit criteris d’avaluació – universalment aplicables a qualsevol Institució –
Objectius
que busquen, entre d’altres, mesurar la eficàcia del sistema pedagògic, així como
el grau d’incorporació de las necessitades del sector turístic i dels estudiants a
aquests programes.
Se espera aconseguir la renovació de la acreditació internacional
Resultats UNWTO.TedQual per al grau de turisme de la Facultat d’Economia de la
Universitat de València
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