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dimecres, 11 de setembre de 2019

Inici del curs 2019-2020

El Consell de l'Estudiantat participa en les Jornades d'Acollida
Benvolgudes companyes i companys de la Universitat de
Lleida,

Des del Consell de l’Estudiantat esperem que hàgiu
passat un bon estiu i emprengueu amb moltes ganes

. Aprofitem també per donar la el nou curs universitari
.benvinguda al nou estudiantat de primer

El CEUdL és l’òrgan de representació del col·lectiu
 i que estudiantil de la Universitat de Lleida agrupa els

. El CEUdL ésseus representants als òrgans de govern
plural i obert a tothom. En les jornades d’acollida podreu
conèixer aquest òrgan i us animem a participar-hi. No
passis per la universitat sense que la Universitat
passi per tu!

Pots consultar la presentació completa del CEUdL en
format PDF [ 

/export/sites/Consell-estudiantat/ca/.galleries/Documents/PWP-Jornades-dAcollida-CEUDL-2019-2020.pdf ].

Aprofitem aquest anunci per informar-vos dels   a la UniversitatESDEVENIMENTS MÉS IMMEDIATS :

Elaboració d’un   amb mesures adreçades a la consecució dels PLA D'ACCIÓ TRANSVERSAL
 i, en particular, actuar per respondre a l’OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

. A tal fi, s’ha fet una crida a la participació de tota la comunitat UdL. ServiràEMERGÈNCIA CLIMÀTICA
també per organitzar la   del 20 al 27 de setembre.MOBILITZACIÓ MUNDIAL PEL CLIMA

Qui desitgi participar en desenvolupar aquest pla d'acció i en integrar-se en grups de treball que el
facin avançar, que enviï un missatge a veo.secretaria@udl.cat [ mailto:veo.secretaria@udl.cat ]
 indicant en quin tipus d'accions (formació, recerca, divulgació, sensibilització,...) estaríeu
interessats/des.
Podeu assistir a la primera reunió del grup per assabentar-vos de tot:

Data: dilluns, 16 de setembre de 2019
Hora: 16.00 a 18.00 hores
Lloc: Sala de Juntes de la 2a planta de l'Edifici del Rectorat

Descaregar imatge
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II.  TROBADA DELS CONSELLS DE L’ESTUDIANTAT AMB LA VICERECTORA D’ESTUDIANTS I
OCUPABILITAT. Reunió per reprendre la feina, informar-nos de tota l’actualitat a la Universitat i
coordinar-nos. Hi està convidat tot l’estudiantat, sigui o no representant estudiantil. Si vols formar part del
Consell, vine i ens coneixem!

Data: dimarts, 17 de setembre de 2019
Hora: 15.00 a 16.30 hores
Lloc: Sala de reunions de l’Edifici del Rectorat (2a planta, Espai 2.04)

Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida

Adreça: Plaça Víctor Siurana, núm. 1 – 25003 LLEIDA

Despatx: 0.12 (Edifici Rectorat)

Telèfon: 973702032 / 973703169 / 659534156

Adreça electrònica: consell@estudiantat.udl.cat [ mailto:consell@estudiantat.udl.cat ]

Pàgina web: http://www.estudiantat.udl.cat [ /sites/Consell-estudiantat/ ]

Instagram:  ceudl@  [ https://www.instagram.com/ceudl/ ]

Twitter:  ConsellUdL@  [ https://twitter.com/ConsellUdL ]

Facebook: Consell de l’Estudiantat UdL [ https://es-es.facebook.com/consell.universitatdelleida ]
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