CURS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL 2012-2013- 2n semestre
ORGANITZA: Vicerectorat d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua i el Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida
OBJECTIUS:
•
•
•

Formar i reflexionar sobre els diferents aspectes relacionats amb la participació estudiantil.
Crear un espai de debat , reflexió i promoció de la participació.
Fomentar la participació de l'estudiantat en els òrgans de govern i representació.

DURADA: 10 hores presencials
DIA

HORA
10.00-10.30 h

15 hores treball autònom

25 h = 1 ECTS

PROGRAMA:
CONTINGUT

RESPONSABLE
Neus Vila, vicerectora
d'Estudiantat , Postgrau i
Formació Contínua de la UdL

Presentació del Curs de Representació Estudiantil 2013
Estatut de l’Estudiant Universitari *

LLOC **
Aula 3.03

Jordi Peña, coordinador
institucional extern del CEUdL
(Grup A) Estructura de la UdL. Dinàmica: “Qui és qui?”

Gemma Espigares, coordinadora
econòmica i de qualitat del
CEUdL

10.30-11.45 h

Dissabte

(Grup B) El seguiment de la qualitat de les noves titulacions
adaptades a l'EEES i la participació dels estudiants. El paper de
les comissions d'estudis. Simulació d'una comissió d'estudis *

23-2-2013

11.45 – 12.15 h

12.15 - 13.30 h

Grup A - aula 3.03
Grup B- aula 3.04

Carme Sala, cap de l'Oficina de
Qualitat de la UdL (B)

Descans

(Grup A) El seguiment de la qualitat de les noves titulacions
adaptades a l'EEES i la participació dels estudiants. El paper de
les comissions d'estudis. Simulació d'una comissió d'estudi

Carme Sala, cap de l'Oficina de
Qualitat de la UdL (Grup A)

Grup A - aula 3.03
Grup B- aula 3.04

(Grup B) Estructura de la UdL. Dinàmica: “Qui és qui?”
13.30 –14.00 h

Presentació del treball autònom

Gemma Espigares, coordinadora
econòmica i de qualitat del
CEUdL

Aula 3.03

Normatives relacionades amb l'estudiantat *
* Preparació prèvia mitjançant treball autònom
** Les classes tindran lloc a l'Edifici Polivalent del Campus de Cappont

Segons el DECRET 77/2012, de 10 de juliol (DOGC 6169, del 12 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya per al curs 2012-2013, el preu del crèdit és de 39,53€

DIA

HORA

CONTINGUT

RESPONSABLE
Toni Bardera, professor en
habilitats comunicatives i socials
(Grup A)

(Grup A) Habilitats comunicatives bàsiques
10.00-11.30 h

LLOC

Grup A - aula 3.03
Grup B- aula 3.04

Iolanda Tabarès , psicòloga,
formadora i consultora de
Recursos Humans (Grup B)

(Grup B) Regles del joc del llenguatge no verbal
11.30 – 12.00 h

Descans

(Grup B) Habilitats comunicatives bàsiques

Dissabte

Toni
Bardera, professor en
habilitats comunicatives i socials
Grup A - aula 3.03
(Grup B)

12.00-13.30 h

Grup B- aula 3.04

9-03-2013

Iolanda Tabarès, psicòloga,
formadora i consultora de
Recursos Humans (Grup A)

(Grup A) Regles del joc del llenguatge no verbal
13.30 – 15.00 h

Dinar conjunt dels assistents

Presentació del Consell de l’Estudiantatt
Resolució dels casos pràctics de treball autònom*
15.00-17.30 h

Dinàmica: “Resolució de conflictes en l’avaluació. Simulació d’un
tribunal d’impugnació”*
Dinàmica: “Enquesta de satisfacció dels estudiants: informació
prèvia, elaboració, resultats i públicació”*

17.30-18.00 h

Gemma Espigares, coordinadora
econòmica i de qualitat del
CEUdL

Aula 3.03

Biaix Giribet, assessora jurídica
del CEUdL

Conclusions i valoració del curs

* Preparació prèvia mitjançant treball autònom
** Les classes tindran lloc a l'Edifici Polivalent del Campus de Cappont

Segons el DECRET 77/2012, de 10 de juliol (DOGC 6169, del 12 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya per al curs 2012-2013, el preu del crèdit és de 39,53€

