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Els resultats del projecte ‘Reptes per a la democràcia i la
vida social als petits Estats europeus’ es convertiran en

formacions per a adults
El passat mes d’agost es va donar per finalitzat el projecte ‘Reptes per a la democràcia i
la vida social als petits Estats europeus’, iniciat al 2018 i amb una durada de 36 mesos,
que formava part d’Erasmus+, el programa de la Unió Europea de suport a l’educació,

formació, joventut i esports a Europa.
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Què fem?

 

L’UdA contribueix a definir els eixos de
la política lingüística universitària amb

l’horitzó 2025

El rector de la Universitat d’Andorra, Miquel

Nicolau, va participar a la taula rodona sobre

política lingüística i política acadèmica del

Fòrum Vives “Objectius 2025 de Política

Lingüística Universitària”, que durant dos dies

va analitzar com abordar la política lingüística

de les universitats de la Xarxa Vives

d’Universitats. A la trobada hi van assistir

representants de 18 universitats.
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Les universitats debaten l’impacte de
gènere en la normativa universitària i

els biaixos en les carreres
investigadores

La Universitat d’Andorra (UdA) va participar a la

IX Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa

Vives d’Universitats, que es va celebrar a

Girona en un format híbrid, presencial i en línia,

dijous 2 i divendres 3 de desembre. La jornada

es va centrar en la normativa universitària de

gènere i en el biaix de gènere en les carreres

investigadores.
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Notícies a uda.ad

 

Nova convocatòria d’ajut predoctoral

La Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra

(UdA) ha aprovat una nova convocatòria

pública nacional i internacional per a la

concessió d’un ajut per a investigador/a en

formació. L’ajut està orientat a obtenir el títol de

doctor/a de la Universitat d’Andorra i la temàtica

de la tesi doctoral ha d’estar relacionada amb

les àrees d’estudi d’un dels grups de recerca

de l’UdA.
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Tesi doctoral sobre els beneficis de la
discussió de textos en grup en l’àmbit

acadèmic

La Universitat d’Andorra (UdA) va acollir el

dilluns 22 de novembre la lectura de la tesi

doctoral titulada “Contribucions de la discussió

de textos en grup en entorns acadèmics

d’Educació Superior. Estudi de cas a la

Universitat d’Andorra”, defensada per Helena

Prieto Sanz i dirigida per Marta Soler Gallart.
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L’UdA posa en marxa un servei
d’orientació i coaching dirigit a la

comunitat universitària
La Universitat d’Andorra (UdA) ha posat en
marxa el nou Servei d’Orientació i Coaching

(SOC), amb l’objectiu d’oferir, a tots els
membres de la comunitat universitària, atenció i
suport per abordar problemes relacionats amb
l’estabilitat emocional, el rendiment acadèmic o

laboral, o la convivència.
El SOC s’emmarca dins del ja existent Servei
d’Acompanyament a l’Estudiant i al Personal
(SAEP) i s’adreça a qualsevol membre de la

comunitat universitària que necessiti un suport
puntual.
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Una exposició pedagògica i amb
humor per la preservació del medi

Fins al 17 de desembre, la Universitat

d’Andorra (UdA) acull l’exposició

itinerant “Dessine-moi l’écologie”, una sèrie

d’onze panells informatius amb què

l’organització Cartooning for Peace aborda

amb un to humorístic qüestions relacionades

amb la contaminació, la gestió dels residus i la

biodiversitat. La mostra, que pren el relleu a

l’anterior “Tous migrants !”, és una invitació

pedagògica a prendre consciència i passar a

l’acció per la protecció del medi ambient.
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Contribució del mes 

El 48% dels estudiants de l’UdA són internacionals

Rosa M. Mariño
 
"A partir de les dades analitzades sobre la procedència dels estudiants de nou accés matriculats
a la Universitat d’Andorra al curs 2021-2022, cal destacar l’increment d’estudiants que han
cursat els seus estudis d’accés a la Universitat, a Espanya 24,79%, respecte al 20,68% del curs
2020-2021, a França 6,72%, respecte al 2,67% del curs anterior i a altres països (com per
exemple, Argentina, Colòmbia, Perú, Veneçuela, Xile, República Dominicana o Regne Unit),
amb un valor igual a 16,39%, respecte al 4,67% del curs anterior."
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Vídeo destacat
La iniciativa Life Long Learning Transversalis fa conèixer la implicació de la Universitat d'Andorra

en aquest projecte de cooperació transfronterera.

 

Extensió universitària

Novetats
de formació continuada
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Biblioteca

Noves adquisicions 
a la BCU
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Dia a dia

Altres informacions
de la Universitat
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