
dijous, 18 de febrer de 2021

L'EPS present a UNIferia, la fira virtual d'universitats

UNIferia es realitzarà del 22 al 24 de febrer
La Universitat de Lleida participa enguany en la tercera
edició de UNIferia Graus, la fira virtual d'estudis
universitaris de grau de les universitats espanyoles. La
fira virtual funciona com una fira presencial, on les
universitats tenen estands virtuals que pots visitar i obtenir
informació de l'oferta d'estudis, notes de tall, preus,
opc ions d 'a l lo t jament  i  més.  

A mès, podràs conversar en viu via xat amb personal dels
Serveis d'informació i orientació de les diferents universitats. 

 ara i podràs entrar directament amb el teu mail i laRegistra't [ https://grado-uniferia.crue.org/#user/step1 ]
contrasenya un cop la fira estigui oberta.

UNIferia estarà activa del 22 al 24 de febrer al lloc web www.graus.uniferia.org [ 
.https://grado-uniferia.crue.org/ ]

En el marc  l'Escola Politècnica Superior organitza una sèrie de sessions informatives virtuals: de UNIferia

 

Presentació Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació (Campus Igualada-UdL)

Ponents: Félix Albertos, coordinador del GTIDIC y Sergio Sayago, profesor del GTIDIC

Data de la sessió: Dilluns 22 de febrer

Hora d'inici: 12:00 h

Hora finalització: 12:20 h

Link sala virtual: https://eu.bbcollab.com/guest/bee1414797924a5092bfdac71b57fae9 [ 
https://eu.bbcollab.com/guest/bee1414797924a5092bfdac71b57fae9 ]

Presentació del Grau en Arquitetura Tècnica i Edificació

Ponent: Gabriel Pérez Luque, coordinador del GATE

Data de la sessió: Dimarts, 23 de febrer

Hora d'inici: 9.00 h

Hora finalització: 9:30h

Link sala virtual: https://eu.bbcollab.com/guest/15d40cea21f947bfa06fbdc3eef2da07 [ 
https://eu.bbcollab.com/guest/15d40cea21f947bfa06fbdc3eef2da07 ]
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Presentació del Grau en Enginyeria Informàtica

Ponent: Jordi Planes, coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica

Data de la sessió: Dimarts, 23 de febrer

Hora d’inici: 9:30 h

Hora finalització: 10:30 h

Link sala virtual: https://eu.bbcollab.com/guest/3e57f1bccc1a4278806f2015118802a2 [ 
https://eu.bbcollab.com/guest/3e57f1bccc1a4278806f2015118802a2 ]

Presentació de la branca en Enginyeria Industrial del Campus Igualada

Descripció: Explicació dels graus en Enginyeria Química i en 0rganización Industrial i Logística i les seves
sortides professionals

Ponents: Esther Bartolí, coordinadora del GEQ y Josep M. Rius, coordinador del GEOIL

Data de la sessió: Dimarts, 23 de febrer

Hora d'inici: 11.00 h

Hora finalització: 11:30 h

Link sala virtual: https://eu.bbcollab.com/guest/b72542d56be74aceb4a5b9cced92d2ad [ 
https://eu.bbcollab.com/guest/b72542d56be74aceb4a5b9cced92d2ad ]

Presentació de les Dobles titulaciones internacionals de l'EPS

Ponent: Cristian Solé, sots-director de Relacions Internacionals de l'EPS

Data de la sessió: Dimarts, 23 de febrer

Hora d'inici: 17:00 h

Hora finalització: 17:30 h

Link sala virtual: https://eu.bbcollab.com/guest/95249d2aba434547a347d0cbad740370 [ 
https://eu.bbcollab.com/guest/95249d2aba434547a347d0cbad740370 ]

Presentació Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Ponent: Rosa Maria Gil Iranzo, coordinadora del GDDTEC

Data de la sessió: Dimarts, 23 de febrer

Hora d'inici: 19.00 h

Hora finalització: 20.00 h

Link sala virtual: https://eu.bbcollab.com/guest/889986ddf56a491d91c31a16cfe110f7 [ 
https://eu.bbcollab.com/guest/889986ddf56a491d91c31a16cfe110f7 ]
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Presentació de la branca en Enginyeria Industrial del Campus Lleida. 

Descripció:  Graus en Enginyeria Mecànica, Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat i EnginyeriaExplicació dels 
Electrònica Industrial i Automàtica.

Ponents: Daniel Chemisana, Eduard Gregorio, Tomàs Pallejà, coordinadors dels graus

Data de la sessió: Dimecres, 24 de febrer

Hora d'inici: 11:00h

Hora finalització:11:30h

Link sala virtual: https://eu.bbcollab.com/guest/eb5187f7e26c4ebc8aa6b05de3308485 [ 
https://eu.bbcollab.com/guest/eb5187f7e26c4ebc8aa6b05de3308485 ]

Presentació de la Doble titulació en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Ponent: Josep Argelich, coordinador del DGGEIiADE

Data de la sessió: Dimecres, 24 de febrer

Hora d'inici: 18:00 h

Hora finalització: 18:20 h

Link sala virtual:https://eu.bbcollab.com/guest/91482382e7704b0388f8d6960659fede [ 
https://eu.bbcollab.com/guest/91482382e7704b0388f8d6960659fede ]
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