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2017
Universitat de les Illes Balears, 26 i 27 de gener de 2017
Jornada d’Escoles de Doctorat
Riscos i oportunitats en el disseny dels programes de doctorat

Universitat Rovira i Virgili, 2 i 3 de febrer  de 2017
Trobada d’Aules Sènior

Universitat Pompeu Fabra, 8 i 9 de febrer de 2017
Trobada sobre Gestió Cultural

Universitat de Girona del 16 al 19 de febrer de 2017
VII Trobada de representants dels estudiants i les estudiantes de la Xarxa Vives

Universitat Rovira i Virgili, juliol de 2017
X Trobada de síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris 

2016
Universitat Pompeu Fabra, 27 i 28 de gener de 2016
Trobada de gestió esportiva de la Xarxa Vives d’Universitats
Comunicació i gestió esportiva

Universitat Politècnica de València, 12 de febrer de 2016
El corredor Mediterrani: eix d’oportunitats

Universitat Politècnica de València, del 19 al 21 de febrer de 2016
VI Trobada de representants dels estudiants i les estudiantes de la Xarxa Vives 
d’Universitats

Universitat Politècnica de València, 13 de maig de 2016
MOOC: experiències i models organitzatius

Morella (els Ports), 19 i 20 de maig de 2016
Gestió dels Serveis Lingüístics Universitaris en temps de crisi

Universitat d’Andorra, 16 i 17 de juny de 2016
Trobada d’Aules Sènior de les Universitats de la Xarxa Vives

Universitat Oberta de Catalunya, 7 i 8 de juliol de 2016
IX Trobada de síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris

Universitat Pompeu Fabra, 6 i 7 d’octubre de 2016
Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats
La perspectiva de gènere en la docència i recerca universitàries

Universitat Pompeu Fabra, 10 i 11 d’octubre de 2016
Jornades de Formació per al PDI que imparteix docència en una tercera llengua
Eines i recursos per a una docència de qualitat

Benicàssim (la Plana Alta), del 10 al 13 de novembre de 2016
XVI Trobada del Voluntariat Lingüístic Universitari
20 anys de Voluntariat Lingüístic. Què aportem a la societat, durant l’etapa universitària i després? 

Fòrum Vives és un espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives d’Universitats, i que es tradueix en múltiples jornades, debats, seminaris, 
tallers o congressos distribuïts arreu del territori.

La Xarxa Vives coordina els diferents programes amb l’objectiu d’optimar els recursos que facilita l’acció conjunta i d’assolir un benefici afegit per 
als membres de les comunitats universitàries respectives, tot a través d’un equip executiu propi que en garanteix els resultats.

Amb la col·laboració de:

Ajuts a la mobilitat per a PAS, PDI i estudiantat
www.vives.org/drac

http://www.vives.org/serveis/ajuts-drac-a-la-mobilitat-a-la-regio-vives/

