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Guia de cursos d'estiu de l'any 2015 

La xarxa Vives d'universitats a presentat la seua Guia de cursos 

d'estiu de l'any 2015, on trobareu informació sobre els 652 cursos 

que organitzem en 87 localitats diferents del nostre àmbit lingüístic, 

i en els quals està previst que participen al voltant de 25.000 

persones  

 

Com sabeu, la Xarxa Vives representa i coordina l’acció conjunta, en 

matèria de llengua catalana, de 21 universitats (inclosa la de Perpinyà) de 4 

estats també en ensenyament superior, recerca i cultura. Com a referent 

per a l’actuació comuna dels seus membres, ofereix una plataforma que 

lidera serveis innovadors i de qualitat per a universitats, organitzacions 

públiques i privades i societat. Amb més de 50 línies d’actuació concretes 

cada any, treballa entre altres àmbits en la informació i la divulgació del 

coneixement, de la qual la Guia de cursos d’estiu n’és un bon exemple. La 

Guia mostra una de les ofertes de cursos d’estiu més potents d’Europa i la 

de més relleu en l’àmbit de la cultura catalana. 

 

La guia està adreçada principalment a tots els  estudiants de grau i de 

postgrau de les universitats de la Xarxa, és també una proposta oberta a 

qualsevol persona interessada a ampliar els coneixements universitaris en 

qualsevol camp del saber. Cal destacar que un nombre significatiu de cursos 

apareixen com a susceptibles d’obtenir reconeixement acadèmic per totes 

les universitats de la Xarxa Vives. Aquest fet permet als estudiants ampliar i 

completar l’itinerari curricular, també en altres universitats properes. 

Per això, i a fi de facilitar l’intercanvi d’alumnat de les universitats de la 

Xarxa, s’ha tornat a convocar el programa d’ajuts a la mobilitat de la 

XVU,DRAC Estiu, que permet disposar de suport econòmic per a participar 

en aquestes activitats. 

 

http://www.vives.org/
http://www.estiu.info/estiu2015/presenta.php
http://www.vives.org/ca/serveis/una-regio-unica/ajuts-drac-a-la-mobilitat-a-la-regio-vives/drac-estiu-2/

	Guia de cursos d'estiu de l'any 2015

