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Creix un 15% el nombre d’estudiants de l’UdA
La Universitat d’Andorra (UdA) va inaugurar el divendres 1 d’octubre el curs acadèmic

2021-2022 amb un acte celebrat a l’auditori Claror de Sant Julià de Lòria presidit pel cap
de Govern, Xavier Espot, juntament amb el rector de la Universitat, Miquel Nicolau, i el

cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral.

Llegir-ne més

Què fem?

 

La Universitat d’Andorra es presenta al
guardó Olympe de Gouges

La Universitat d’Andorra (UdA) s’ha presentat a

la cinquena edició del guardó Olympe de

Gouges, una iniciativa del Govern d’Andorra

per promoure la cultura de la igualtat en l’àmbit

laboral. La decisió d’optar a aquest

reconeixement s’ha pres tenint en compte que

l’UdA està ultimant la redacció del seu primer

Pla d’igualtat de gènere. En aquest sentit,

caldrà presentar el document final abans del 31

de desembre del 2021, tenint en compte que

els guardons s’entregaran el 8 de març del

2022, coincidint amb el Dia de la dona.

Llegir-ne més

 
 

L’Institut Confuci de Barcelona i la
Universitat d’Andorra renoven l’acord

de cooperació

El 7 de juliol de 2021, amb motiu del cinquè

aniversari de l’establiment de l’Aula Confuci a

la Universitat d’Andorra, els nous directors

xinès i estranger de la Fundació Institut

Barcelona Confuci, el senyor Li Peihua de la

Universitat d’Estudis Estrangers de Pequín i el

Sr. Zhou Minkang, de la Universitat Autònoma

de Barcelona, van visitar la Universitat

d’Andorra i amb el rector de la Universitat,

Miquel Nicolau, van mantenir converses sobre

l’enfortiment de la cooperació i el

desenvolupament entre l’Institut Confuci i la

Universitat d’Andorra.

Llegir-ne més

 

Notícies a uda.ad

 

Cinc propostes a la nova edició del
Cicle de Perfeccionament Professional

L'UdA reprèn aquesta tardor el Cicle de

Perfeccionament Professional (CPP), un

programa de formacions presencials de curta

durada adreçat als estudiants universitaris i

obert als professionals del país. Durant els

mesos d’octubre i novembre s’han programat

un total de cinc propostes amb un enfocament

pràctic.

Llegir-ne més

 
 

Tesi doctoral sobre la sostenibilitat de
l’aigua a Andorra

La sala d’actes de la Universitat d’Andorra va

acollir, el dimecres 15 de setembre de 2021, la

lectura de la tesi doctoral titulada “La

sostenibilitat de l’aigua a Andorra: efectes a

llarg termini del canvi climàtic i socioeconòmic

en el recurs hídric”, defensada per Cristina

Pesado Pons i codirigida per Juan Ignacio

López Moreno i Marc Pons Pons.

Llegir-ne més

 

 

L’UdA impulsa una declaració
internacional sobre diplomàcia cultural

Sota l’impuls de la Universitat d’Andorra (UdA),

els participants a la taula rodona internacional

“Perspectives sobre les arts per a la diplomàcia

cultural” (“Perspectives on Art for Cultural

Diplomacy”, en anglès), celebrada el 15 de

juliol a Andorra la Vella, van proclamar la

Declaració́ d’Andorra per a la promoció de la

diplomàcia cultural mitjançant les institucions

d’ensenyament superior i les arts.

Llegir-ne més

 
 

Rosa M. Mandicó, nova Defensora dels
Drets i dels Deures de l’UdA

Havent finalitzat el mandat de l’anterior

mediador, s’ha procedit a l’elecció i

nomenament de la Defensora dels Drets i dels

Deures de la Universitat d’Andorra per al nou

mandat, el cinquè des que es va crear aquesta

figura. Així, a proposta del comitè de selecció,

el Consell Universitari va decidi el mes de juny

nomenar Rosa M. Mandicó com a nova

Defensora dels Drets i dels Deures de la

Universitat d’Andorra per a un període de

quatre anys.

Llegir-ne més

 

Contribució del mes 

Discurs d’inauguració del curs acadèmic 2021-2022

Miquel Nicolau i Vila
 
"A vegades podem tenir la temptació de pensar que els resultats de la recerca ens arriben
perquè els altres la fan per a nosaltres. Hem de fugir d’aquesta posició de confort i hem
d’invertir més i més perquè la recerca, també al nostre país, sigui cada cop més l’eix central de
la nostra economia i del nostre benestar."

Llegir-ne més

 

Vídeo destacat
Vídeo-resum de la memòria d'activitats 2020-2021 de la Universitat d'Andorra

 

 

Biblioteca

Noves adquisicions 
a la BCU

Llegir-ne més

El dia a dia

Altres informacions 
de la Universitat

Llegir-ne més
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