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Matrícula oberta per als estudis virtuals i la formació
continuada
La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert el període de preinscripció per a estudiants de
nou ingrés que vulguin iniciar els seus estudis reglats virtuals al segon semestre del curs
2021-2022. També ofereix per al nou any 2022 diversos cursos d’actualització virtuals
amb continguts específics d’Andorra que es poden cursar individualment.
Pel que fa a les formacions presencials d’extensió universitària, està obert el període de
matrícula als cursos d’actualització de l’Aula Lliure, entre els quals figuren els cursos
d’actualització en l’àmbit judicial, i properament als cursos de llengües. A més,
s’ofereixen altres formacions de curta durada.
Llegir-ne més

Què fem?

L’UdA participa en la preparació de la
Tercera Conferència Mundial
d’Educació Superior de la UNESCO
La Universitat d’Andorra, com a membre del

El nombre de dones en càrrecs de
responsabilitat a l’UdA supera la
mitjana de les universitats de la Xarxa
Vives

Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB),

La Xarxa Vives d’Universitats ha fet públics els

ha elaborat un estudi sobre un dels deu temes

resultats de l’informe «La perspectiva de

clau seleccionats per ser tractats a la Tercera

gènere en docència a les universitats de la

Conferència Mundial d’Educació Superior que

Xarxa Vives. Situació actual i reptes futurs». La

organitzarà la UNESCO el maig de l’any vinent.

publicació ofereix una fotografia de l’’estat de la

El tema analitzat és el futur de l’ensenyament

qüestió’ global de la perspectiva de gènere en

superior, i el grup de treball per al CUIB de

la docència universitària a partir de les dades,

l’UdA ha identificat una sèrie d’oportunitats i

l’experiència i les iniciatives que han

reptes als quals les universitats hauran de fer

proporcionat les Unitats d’Igualtat de les

front, sobretot arran de l’impacte de la

universitats de la Xarxa Vives. Es tracta del

pandèmia de la COVID-19. Del treball, dut a

segon informe que la Xarxa Vives elabora

terme per Virginia Larraz, Miquel Nicolau,

sobre la qüestió, i el primer en què hi participa

Alexandra Saz i John S. Zvereff, s’han

la Universitat d’Andorra.

identificat tres oportunitats.
Llegir-ne més
Llegir-ne més

Notícies a uda.ad

La Universitat d’Andorra entra al
programa “Academic Impact” de l’ONU

Una exposició a l’UdA dona visibilitat a
l’autisme

La Universitat d’Andorra (UdA) ha estat

La Universitat d’Andorra (UdA) acull fins al 12
de novembre l’exposició fotogràfica Mira’m, un
recull de retrats, obra de la fotògrafa Marta
Escabrós, amb què es vol donar visibilitat a
l’autisme en l’edat adulta. La mostra, a iniciativa
de l’Associació del Trastorn de l’Espectre de
l’Autisme d’Andorra (AUTEA), es pot visitar des
del 18 d’octubre al vestíbul de l’edifici principal.
Mira’m consta de quinze fotografies en color i
en blanc i negre que copsen la mirada curiosa
de cinc joves amb trastorn de l’espectre de
l’autisme amb alta necessitat de suport, del
programa Joves en inclusió de la Fundació
Privada Tutelar d’Andorra. Es tracta de retrats
que ens apropen a un trastorn del
neurodesenvolupament encara desconegut
socialment.

oficialment admesa com a membre del
programa internacional United Nations

Academic Impact (Impacte Acadèmic de les
Nacions Unides), afegint-se a les institucions
d’ensenyament superior que treballen amb
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per
al compliment dels objectius i mandats de
l’organització, entre els que destaquen la
promoció i la protecció dels drets humans,
l’accés a l’educació, la sostenibilitat i la
resolució de conflictes. L’UdA fa així un pas
més en la materialització del seu suport als
Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS).
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La xarxa NUSCT celebra a San Marino
la seva tercera reunió de rectors

L’UdA celebra la 7a Festa de la
Universitat

La xarxa NUSCT (Xarxa d’Universitats de Petits
Països i Territoris), impulsada per la Universitat

La Universitat d’Andorra (UdA) va celebrar el
divendres 15 d’octubre la 7a edició de la Festa

d’Andorra l’any 2018, va celebrar el dimecres
20 d’octubre a la Universitat de la República de

de la Universitat, amb un programa d’activitats

San Marino la seva tercera reunió de rectors.
La trobada va servir per presentar i debatre les
conclusions de les darreres accions dutes a

centre. Com cada any, l’objectiu de la iniciativa

terme pels membres de la xarxa, com ara el
grup de discussió sobre Educació i Tecnologia i

organitzades pels diferents col·lectius del
va ser contribuir a cohesionar la comunitat
universitària a través d’activitats de lleure, i es
va organitzar coincidint amb l’inici de curs per

el grup de treball sobre Qualitat de les
universitats.

afavorir que els estudiants de les diferents
carreres es coneguin entre ells.
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Contribució del mes

Post-pandèmia. I ara què?
Josep Bellosta
"Està clar que la pandèmia de la COVID-19 ha remenat moltes idees des dels seus fonaments.
Ha fet evident encara més les ganes de relacionar-nos. El fet d’haver-nos aïllat ha permès a
moltes persones replantejar-se què estaven fent de la seva vida i del seu dia a dia. En molts
casos, aquest fet ha sigut profitós, ja que ha aconseguit de nosaltres una cosa que l'ésser humà
per ell mateix no acaba de saber fer: reunir-nos, ja sigui amb els nostres fills, parella, pares o
avis, i potser tenir una mica més d’empatia amb la resta de persones del nostre entorn. Aquest
punt cada cop em costa més defensar-lo, però soc un optimista."
Llegir-ne més

Vídeo destacat
Xerrada: Hi ha hagut mai democràcia a l'Afganistan? Implicacions de la crisi actual"
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