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L'EPS presenta la seva oferta de titulacions
internacionals als alumnes de l'Institut Manuel de
Montsuar

Cristian Solé presentant les dobles titulacions internacionals
FOTO: INS Manuel de Montsuar

Descaregar imatge

Avui divendres 24 de gener, l'Escola politècnica Superior (EPS) ha ofert una jornada d'orientació universitària
centrada en la seva oferta internacional als alumnes de batxillerat de l'Institut Manuel de Montsuar [ 

 de Lleida, coordinada per la Sotsdirectora d'Estudiantat, Promoció i Qualitat dehttp://insmontsuar.cat/joomla/ ]
l'escola, Susana Maza en col·laboració amb Cristian Solé, Sotsdirector de Relacions Internacional de l'escola.

La jornada s'ha centrat bàsicament en una xerrada informativa sobre les possibilitats d'estudis que ofereix l'EPS
i l'àmplia oferta de dobles graus internacionals que se'n deriven:

Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i Civil Engineering (VIA UC - Dinamarca) [ 
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-arquitectura-tecnica-i-edificacio-i-civil-engineering-via-uc-dinamarca/
]
Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Global Business Engineering (VIA UC - Dinamarca) [ 
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-informatica-i-global-bussiness-engineering-via-uc-dinamarca/
]
Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE i Global Business Engineering (VIA UC - Dinamarca) [ 
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-informatica-i-ade-i-global-bussiness-engineering-novia-uas-finlandia/
]
Minor Internacional Global Acting in ICT en el Grau en Enginyeria Informàtica (FONTIS - Holanda, PXL -
Bèlgica,  FH -  Austr ia,  BELGIUM CAMPUS - Sudàfr ica)  [  
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/minor-internacional-global-acting-in-ict-en-el-grau-en-enginyeria-informatica/
]
Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Engenharia de Computaçao (FACENS - Brasil) [ 
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-informatica-i-engenharia-de-computacao-facens-brasil/
]
Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Energy and Environmental Engineering (NOVIA UAS - Finlàndia) [ 
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-mecanica-i-energy-and-environmental-engineering-novia-uas-finlandia/
]
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Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Engenharia Mecânica (FACENS - Brasil) [ 
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-mecanica-i-engenharia-mecanica-facens-brasil/
]
Doble Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Electrical Engineering (NOVIA UAS -
F i n l à n d i a )  [  
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-electronica-industrial-i-automatica-i-electrical-engineering-novia-uas-finlandia/
]
Doble Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Engenharia Elétrica (FACENS - Brasil) [ 
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-electronica-industrial-i-automatica-i-engenharia-eletrica-facens-brasil/
]
Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Engenheria de Produçao (FACENS -
B r a s i l )  [  
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-en-organitzacio-industrial-i-logistica-i-engenheria-de-producao-facens-brasil/
]
Doble Grau en Enginyeria Química i Engenheria Química (FACENS - Brasil) [ 
/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-quimica-i-engenheria-quimica-facens-brasil/
]

Així mateix també s'ha informat dels programes generals de Mobilitat internacional de la UdL (Erasmus, etc).

L'activitat s'organitza sota un pla d'impuls de les vocacions científiques i tecnològiques [ 
 de l'EPS que es plasma en l'organització i/o/sites/Eps/ca/info_per/futurs-alumnes/espai-secundaria/ ]

participació en diverses activitats adreçades als alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius de les
seves zones d'influència: la província de Lleida, les comarques de la franja i, des del curs acadèmic 2018-19,
també la província de Barcelona, gràcies a la titularitat del Campus Universitari Igualada-UdL [ 

, un campus que la http://www.campusigualada.udl.cat/index.php/ca/ ] Universitat de Lleida [ 
 té a la ciutat d'Igualada.http://www.udl.es/ca/ ]
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