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divendres, 23 de novembre de 2018

World Wide EPS Meeting. 3a edició de la
trobada internacional d’universitats de l'EPS

Els propers dies 22, 23 i 24 de novembre de 2018,
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Lleida organitza el tercer World Wide EPS
Meeting (WWEPS).

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Lleida considera el procés d’internacionalització del
centre un aspecte primordial, tant per la seva
pròpia implantació i consolidació com a centre de
referència com per al futur professional del seus

estudiants.

Aquest acte, organitzat per l’Escola Politècnica Superior pretén, no tan sols tenir repercussió dins de l’àmbit de
la Universitat de Lleida, sinó també tenir un abast més global dins de la ciutat. Es pretén mostrar que la ciutat de
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Lleida és atractiva com a destinació d’estudiants internacionals i, a més,  posseeix el potencial suficient a nivell
universitari, empresarial i industrial   per a establir relacions amb d’altres institucions universitàries d’arreu del
mon. Així doncs, un dels objectius de la trobada és que les institucions foranies coneguin l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Lleida i la pròpia ciutat, amb l’objectiu de convertir Lleida i la UdL en una destinació
de mobilitat internacional de qualitat.

Per als  del , s'habilita un servei d'  divendres al matí que sortirà a lesestudiants Campus d'Igualada autobús
8:30 d'Igualada que els dura a Lleida, on realitzan una pràctica docent i podran anar a la fira. A les 13:00 hores
l'autobús sortirà de Lleida novament cap a Igualada.

El divendres, 23 de novembre el WWEPS meeting 2018 s'organitza d'acord a aquest programa:

 

10:00h

Stands from institutions for the
students
Parallel meetings with specific
coordinators/institutions

 
Lunch will be served during the
fair

16:30h
19:00h

Visit to La Seu Vella
http://www.turoseuvella.cat/the-monument/?set_language=en
(Short walk, departure at 16:00
from the hotel)
Reception to the Cityhall of
Lleida

 

En  e l  següen t  en l l aç  podeu  consu l ta r  e l   Programa  [  
 de les jornades així com el complet/export/sites/Eps/ca/internacional/portada/Final-program-WWEPS2018.pdf ]

llistat de Les universitats participants en aquesta tercera edició del World Wide EPS Meeting
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