
dimecres, 17 de juny de 2015

Alumnes brasilers mostren gran interès en cursar el
Màster en Enginyeria Informàtica a l'EPS

Una desena d'estudiants brasilers estan disposats a venir a Lleida el proper mes de setembre per iniciar els
estudis del Màster en Enginyeria Informàtica a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida
(UdL) en la seva modalitat de Formació Dual que permet a la persona que el cursa adquirir experiència laboral
mentre es forma i a més disposar d'un contracte remunerat combinant l'aprenentatge en un entorn acadèmic i
en un entorn professional.

Aquest interès sorgeix arrel de la visita que la direcció de l'EPS  va fer darrerament al país sud-americà amb el
doble objectiu de captar estudiantat internacional i consolidar i/o iniciar noves vies de col·laboració acadèmica
con jun tes  amb un ive rs i ta ts  b ras i l e res  ( veure  més  [  

)http://eps.blogs.udl.cat/2015/06/03/leps-visita-diverses-universitats-brasileres/ ]

Les empreses ofereixen al futur alumnat del màster una modalitat de contracte en pràctiques a jornada
completa d'un any i mig de durada, la mateixa que el màster. Durant el període lectiu, l'estudiant combinarà 4
hores al matí de formació i treball a l'empresa, amb 4 hores a la tarda de classes a l'Escola Politècnica Superior

 de la UdL. En els períodes no lectius,[ http://www.eps.udl.cat/?_ga=1.210224214.2140905998.1432719422 ]
l'alumnat realitzarà la totalitat de la jornada a l'empresa.

De moment, ja s'ofereixen 32 contractes de pràctiques, que van des del 9.600 euros bruts anuals fins als 14.000
euros bruts anuals (les ofertes laborals superen els 13.000 euros bruts anuals) , en una dotzena d'empreses: 

, , GFT Group [ http://www.gft.com/es/es/index.html ] Grupo Sallén [ http://www.sallen.es/ ] Indra [ 
, , http://www.indracompany.com/ ]  [ http://www.icg.es/ ]ICG Software [ http://www.icg.es/ ] Lleida.net [ 

, , http://www.lleida.net/ca ] Plunge Interactive [ http://www.plungeinteractive.com/ ] Semic [ http://www.semic.es/ ]
, , , Trota [ http://www.trota.com/es/ ] Vall Companys Grup [ http://www.vallcompanys.es/ca/index.html ] Sosteca [ 

, , http://www.sosteca.es/es/ ] Alter Software [ http://www.altersoftware.es/index.php/en/?lang=ca ] IFR Group [ 
.http://www.ifr.es/es/erp-microsoft-dynamics ]
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