
Minor Internacional Global Acting in ICT

divendres, 09 de setembre de 2022

Alumnes del Grau en Disseny Digital i Tecnologies
Creatives reben un ajut per a la realització del Minor
Internacional Global Acting in ICT
Els alumnes de Grau en Disseny Digital i Tecnologies

 deCreatives [ https://graudissenydigitalitec.udl.cat/ca/ ]
l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida (UdL), ,  iJon Gómez Palomar Aran Calvet Blanch

,   han rebut avui   un ajutAgueda Camarasa Piñol
econòmic per a la realització del  InternacionalMinor

en el qual l’EPS hi participaGlobal Acting in ICT 
conjuntament amb la Fontys University of Applied
Sciences dels Països Baixos, la PXL University of Applied
Sciences and Arts de Bèlgica, la universitat austríaca
University of Applied Sciences Upper Austria i la Belgium
Campus ITversity de Sud-Àfrica.

El  Internacional Minor Global Acting in ICT [ 

/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/minor-internacional-global-acting-in-ict-en-el-grau-en-enginyeria-informatica/
  és una  especialització internacional consistent en estudiar presencialment uns mòduls específics de 3]

setmanes de durada en cadascuna   de les 5 institucions participants compartint aules i projectes amb els
alumnes nadius de les universitats participants, combinant aspectes i tendències de TI internacionals amb
aspectes interculturals, i experimentar-ho realment en un entorn internacional. Durant un semestre els
estudiants rebran lliçons en els camps: , ,  ,  i User Experience Data Science Artificial Intelligence Cyber Security
Mobile Health

Els tres alumnes de l’EPS formen part d’un grup de 20 alumnes, provinents de les 5 institucions participants,
que desenvoluparan, en petits grups de treball interuniversitaris i interdisciplinaris, un parell de projectes que, en
aquesta edició, sorgeixen d’institucions i empreses ubicades a Sud-Àfrica i Bèlgica (Aquaponics i VOS Technics
- Ecological Cooling) i que responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible [ 

 (ODS).https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ ]

Durant el mes desembre la vintena d’alumnes participants en el visitaran l’EPS on rebran formació en elMinor 
camp  (UX).User-Centred Design
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