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Michael Nowlis serveix com a Degà del Centre d'Educació Empresarial i Professional (CCPE) en 

l'Institut Stevens de Tecnologia en Hoboken, Nova Jersey (EUA). CCPE té més de 1000 

estudiants corporatius registrats en 40 Màsters i 90 programes de certificat que s'ofereixen a 

les seves universitats d'Estats Units i en els llocs corporatius a tot el món.  

 

Nowlis també serveix com a Director del Programa Executiu Internacional de la Facultat 

d'Economia d'Estocolm i és un consultor de gestió activa, la prestació de serveis 

d'assessorament de negoci per a les empreses multinacionals, agències governamentals, 

institucions acadèmiques i associacions comercials en els sectors d'hostaleria i restauració.  

Anteriorment va exercir la funció de Director General i CEO de l'Hotel & Restaurant Associació 

Internacional que representa als establiments d'hostaleria, associacions nacionals d'hotel / 

restaurant i proveïdors de la indústria en més de 150 països.  

 

De 2006 a 2013, Nowlis va servir com a Director del Sènior Executive Program en la London 

Business School. Anteriorment va passar 13 anys com a Director Adjunt i, posteriorment, 

director de l’Institut de Management hoteler Internacional (IMHI), un programa MBA enfocat 

en el sector de l'hostaleria amb seu a París administrat conjuntament per l'Escola de la 

Universitat de Cornell d'Administració Hotelera i de l'Escola Superior de Ciències Econòmiques 

i Comercials (ESSEC). IMHI educa a estudiants de més de 70 països per a les carreres 

internacionals en la indústria hotelera i de serveis d'aliments. Nowlis també ha desenvolupat 

activitats d'educació per a executius globals de IMHI, el desenvolupament de programes de 

formació de gestió per algunes de les principals empreses d'hostaleria de tot el món. 

 

Algunes de les posicions que el senyor Nowlis ha desenvolupat inclouen cap de departament 

en el Col·legi d'Arts Culinàries de Johnson & Wales University (Providence, Rhode Island, EUA) 

professor al Centre Internacional de Glion (Montreux, Suïssa) Professor a l'Escola de la 

Universitat de Cornell d'Administració Hotelera (Ithaca, Nova York, EUA) i membre en l'Institut 

culinari d'Amèrica (Hyde Park, Nova York, EUA). Ha donat conferències com convidat en més 

de 40 universitats i actualment exerceix com a professor adjunt a diverses universitats com la 

Universitat Ca 'Foscari de Venècia-CISET (Venècia, Itàlia), l'Hotel Escola de Sant Pol de Mar 

(Sant Pol, Espanya), l'Institut de Gestió Hotelera Internacional (París, França), la Ecole Hôtelière 

de Lausana (Lausana, Suïssa) i l'Acadèmia J. Elton (Santiago, Xile). 

 

Nowlis va servir durant set anys en la junta directiva del Consell Internacional d'Hotels, 

Restaurants i Educació Institucional (ICHRIE), una associació de 2.000 membres que aglutina 

alumnes, membres i educadors. Durant els tres anys que va ser triat a la presidència i 

presidència del ICHRIE, Nowlis va conduir un canvi financer que va dissenyar una 

reestructuració del procés de govern i va executar una campanya d'afiliació sense precedents i 

va establir nous capítols als Estats Units i a l'estranger. 

 

Nowlis, nascut als Estats Units, ha residit a Europa durant 30 anys, ocupant nombrosos llocs 

d'adreça en el sector de l'hostaleria, tant a nivell corporatiu com d'unitat.  

La seva carrera s'ha centrat principalment en el segment de luxe amb llocs directius en el 

Waldorf-Astoria de Nova York i l'Hotel Beau-Rivage a Lausana, Suïssa. També va exercir la 



funció de Director Corporatiu d'Operacions d'Aliments i Begudes per Quarters Guest Hotels 

(adquirida per Hilton Worldwide). 

 

Nowlis ha publicat nombrosos articles, capítols de llibres, ressenyes de llibres i monografies en 

línia. És membre dels consells editorials de cinc revistes professionals i acadèmiques. És 

membre de quinze associacions professionals i acadèmiques, de les quals és membre oficial i 

del consell. 

Nowlis va servir com a Vice President del Consell Empresarial de Turisme de la (braç del sector 

privat de la OMT). Va ser l'autor de la introducció general del recent informe de Tendències de 

l'Orient Mitjà de la OMT. També va servir durant dos anys en la Junta de Consellers de l'Institut 

Culinari d'Amèrica. 

Nowlis és un reconegut professional per la indústria gràcies a les seves contribucions en el 

camp de l'hostaleria, rebent nombrosos esments i premis. Entre aquests honors, va rebre el 

NIFDA Educador de Foodservice Foodservice i el Premi Anual de Promoció del Turisme 

Internacional presentat per l'Associació d'Escriptors de Viatges de la Zona Pacífic (PATWA).  

Quan es va graduar en l'Institut Culinari d'Amèrica, va rebre el premi Richard T. Keating per als 

"Estudiants amb més probabilitats d'èxit". 

 

Nowlis és una autoritat reconeguda del vi i ha redactat nombroses publicacions sobre l'aquest 

producte. Ha impartit cursos de vi en universitats d'Europa i Amèrica del Nord. Ha presidit 

nombrosos esdeveniments dirigits al vi, incloent els Finger Lakes de Nova York i concursos de 

vins de Nova Anglaterra. Durant tres anys es va exercir com a jutge en el Concurs de Vins de la 

fira del comtat de Los Angeles i en dues ocasions va exercir com a President de la Societat 

Internacional de Wine Educators Annual Conference. 

 

Nowlis va rebre un “ Associte of Occupational Estudiïs” amb matrícula d'honor per l'Institut 

Culinari d'Amèrica, una Llicenciatura en Ciències en Food Service Management Summa cum 

Laude de la Universitat Johnson & Wales i un Master of Letters en Relacions Internacionals 

amb distinció de la Universitat d'Aberdeen.  

 

Actualment és candidat al Ph.D (doctorat) en Relacions Internacionals i Estudis Estratègics de 

la Universitat de Cambridge. 
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