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Neix a la UB el
primer Màster en
Desenvolupament
Personal i Lideratge
La Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB) impulsa el Màster en
Desenvolupament Personal i Lideratge, la primera titulació universitària a Espanya
centrada en promoure el creixement personal dels alumnes. L’objectiu d’aquest
màster és donar resposta als nous reptes i necessitats que planteja el context
actual de crisi econòmica des del punt de vista de la responsabilitat i el lideratge
personal. El màster també pretén crear sinèrgies amb el món de l’empresa, on
cada vegada es busquen més professionals amb intel·ligència emocional, que tinguin valors com la responsabilitat, la humilitat, el coratge i la capacitat real per
treballar en equip.

-
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-
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Noves parades
de bus sostenibles
L’empresa Capmar, especialitzada en la fabricació de mobiliari urbà, i l’Istituto
Europeo di Design de Barcelona (IED), juntament amb l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), han presentat a la Ciutat Comtal la primera Parada
Solar d’Informació autosuficient d’Espanya. La PSI és un sistema innovador
i sostenible de panells d’informació dels transports públics que funciona íntegrament amb energia solar. La PSI augmenta la qualitat del servei, ja que
l’usuari, quan arriba a la parada estarà informat puntualment del temps
d’arribada dels autobusos de les diferents línies. La informació s’actualitza
cada 30 segons. La PSI s’ha desenvolupat sota la direcció del departament
d’Investigació + Educació (I+ED) de l’IED, a través del seu responsable Horge
Pérez, i un equip de quatre alumnes dels cursos triennals de Disseny de Producte i Disseny de Transport.

ESADE, entre les
deu millors
escoles del món

La UAB, segona
universitat espanyola
en productivitat
científica

El programa One-Year MBA d’ESADE ha estat classificat com el sisè millor del món
i el quart a escala europea, segons el rànquing Accelerated MBAs que ha publicat
The Wall Street Journal. El rotatiu ha mesurat l’eficàcia dels MBA impartits en 48
escoles de negocis d’arreu del món. Els participants d’aquesta modalitat d’MBA
d’ESADE en valoren molt positivament la qualitat i la utilitat de les habilitats que
s’hi aprenen, sobretot la formació en lideratge directiu. Precisament, en aquesta variable ESADE està situada en el primer terç del rànquing. La reputació de
l’escola i l’enfocament internacional del programa són dos altres aspectes que
tenen en compte els alumnes a l’hora de matricular-se en un MBA d’ESADE.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la segona universitat en rendiment investigador d’Espanya, amb més de 10.300 articles publicats, segons
l’informe elaborat enguany pel grup de recerca SCImago, que analitza la productivitat científica de més de 2.000 institucions de tot el món. Les cinc primeres posicions del rànquing les ocupen el Centre Nacional de Recerca Científica
de França (CNRS), les acadèmies de les ciències de la Xina i de Rússia, i les
universitats de Harvard i de Tòquio. En total, l’informe inclou 123 institucions
espanyoles. Les cinc primeres, per ordre de posició, són: el CSIC, la UB, la UAB,
la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid.

A la UOC podràs
consultar les notes a
través del televisor!

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la consultora tecnològica Raona han
desenvolupat un sistema que ofereix als universitaris la possibilitat d’accedir a
les seves notes a través del televisor amb un simple comandament a distància. El
projecte Media UOC aprofita el potencial de la plataforma Microsoft Media Center, encara poc coneguda al mercat espanyol, que permet accedir a nombrosos
serveis online. Aquest projecte es divideix en dues fases. La primera, ja disponible, es basa en un canal navegable a través del qual els alumnes poden obtenir
tota la informació necessària sobre la universitat. En la segona fase, gestions com
consultar les notes, el correu electrònic o fins i tot l’entrega de treballs es podran
realitzar a través del comandament a distància. Media UOC està disponible per a
qualsevol estudiant que tingui un televisor amb accés a Internet i a la plataforma
Microsoft Media Center.

+q albergs. Rutes i
camins per Catalunya
El Departament d’Acció
Social i Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya ha presentat el
programa +q albergs.
Rutes i camins per Catalunya , una iniciativa
que té com a objectiu
fomentar la descoberta
del patrimoni natural
mitjançant itineraris a
peu i amb bicicleta pels
voltants dels albergs
de joventut, situats en
indrets de gran interès
turístic.
El nou programa ofereix
la possibilitat de fer un
total de 41 rutes repartides per la geografia litoral, d’interior i de muntanya, incloses en vuit marques turístiques
de Catalunya. Els itineraris han estat dissenyats per a diferents tipus de públic –familiar, escolar i, especialment, el jove–, i inclouen
els nivells de dificultat fàcil, mitjà i avançat. 25 d’aquestes rutes enllacen diferents instal·lacions de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials
de Catalunya (Xanascat), mentre que la resta proposen un circuit
circular amb arribada i sortida al mateix alberg.
“L’objectiu d’aquest programa és que els joves coneguin el país,
valorin els espais naturals i, a la vegada, practiquin esport”, afirma
el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí.
Els usuaris del +q albergs podran obtenir tota la informació de la
ruta i la seva fitxa tècnica a través del web www.xanascat.cat, on
també es podran descarregar mapes, fotografies i llibres de rutes.
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Neix a la UB el
primer Màster en
Desenvolupament
Personal i Lideratge
La Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB) impulsa el Màster en
Desenvolupament Personal i Lideratge, la primera titulació universitària a Espanya
centrada en promoure el creixement personal dels alumnes. L’objectiu d’aquest
màster és donar resposta als nous reptes i necessitats que planteja el context
actual de crisi econòmica des del punt de vista de la responsabilitat i el lideratge
personal. El màster també pretén crear sinèrgies amb el món de l’empresa, on
cada vegada es busquen més professionals amb intel·ligència emocional, que tinguin valors com la responsabilitat, la humilitat, el coratge i la capacitat real per
treballar en equip.

Valor (€):

100% universitats
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Neix a la UB el
primer Màster en
Desenvolupament
Personal i Lideratge
La Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB) impulsa el Màster en
Desenvolupament Personal i Lideratge, la primera titulació universitària a Espanya
centrada en promoure el creixement personal dels alumnes. L’objectiu d’aquest
màster és donar resposta als nous reptes i necessitats que planteja el context
actual de crisi econòmica des del punt de vista de la responsabilitat i el lideratge
personal. El màster també pretén crear sinèrgies amb el món de l’empresa, on
cada vegada es busquen més professionals amb intel·ligència emocional, que tinguin valors com la responsabilitat, la humilitat, el coratge i la capacitat real per
treballar en equip.
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L’empresa Capmar, especialitzada en la fabricació de mobiliari urbà, i l’Istituto
Europeo di Design de Barcelona (IED), juntament amb l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), han presentat a la Ciutat Comtal la primera Parada
Solar d’Informació autosuficient d’Espanya. La PSI és un sistema innovador
i sostenible de panells d’informació dels transports públics que funciona íntegrament amb energia solar. La PSI augmenta la qualitat del servei, ja que
l’usuari, quan arriba a la parada estarà informat puntualment del temps
d’arribada dels autobusos de les diferents línies. La informació s’actualitza
cada 30 segons. La PSI s’ha desenvolupat sota la direcció del departament
d’Investigació + Educació (I+ED) de l’IED, a través del seu responsable Horge
Pérez, i un equip de quatre alumnes dels cursos triennals de Disseny de Producte i Disseny de Transport.

La UAB, segona
universitat espanyola
en productivitat
científica

El programa One-Year MBA d’ESADE ha estat classificat com el sisè millor del món
i el quart a escala europea, segons el rànquing Accelerated MBAs que ha publicat
The Wall Street Journal. El rotatiu ha mesurat l’eficàcia dels MBA impartits en 48
escoles de negocis d’arreu del món. Els participants d’aquesta modalitat d’MBA
d’ESADE en valoren molt positivament la qualitat i la utilitat de les habilitats que
s’hi aprenen, sobretot la formació en lideratge directiu. Precisament, en aquesta variable ESADE està situada en el primer terç del rànquing. La reputació de
l’escola i l’enfocament internacional del programa són dos altres aspectes que
tenen en compte els alumnes a l’hora de matricular-se en un MBA d’ESADE.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la segona universitat en rendiment investigador d’Espanya, amb més de 10.300 articles publicats, segons
l’informe elaborat enguany pel grup de recerca SCImago, que analitza la productivitat científica de més de 2.000 institucions de tot el món. Les cinc primeres posicions del rànquing les ocupen el Centre Nacional de Recerca Científica
de França (CNRS), les acadèmies de les ciències de la Xina i de Rússia, i les
universitats de Harvard i de Tòquio. En total, l’informe inclou 123 institucions
espanyoles. Les cinc primeres, per ordre de posició, són: el CSIC, la UB, la UAB,
la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid.

A la UOC podràs
consultar les notes a
través del televisor!

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la consultora tecnològica Raona han
desenvolupat un sistema que ofereix als universitaris la possibilitat d’accedir a
les seves notes a través del televisor amb un simple comandament a distància. El
projecte Media UOC aprofita el potencial de la plataforma Microsoft Media Center, encara poc coneguda al mercat espanyol, que permet accedir a nombrosos
serveis online. Aquest projecte es divideix en dues fases. La primera, ja disponible, es basa en un canal navegable a través del qual els alumnes poden obtenir
tota la informació necessària sobre la universitat. En la segona fase, gestions com
consultar les notes, el correu electrònic o fins i tot l’entrega de treballs es podran
realitzar a través del comandament a distància. Media UOC està disponible per a
qualsevol estudiant que tingui un televisor amb accés a Internet i a la plataforma
Microsoft Media Center.

487,5
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Noves parades
de bus sostenibles

ESADE, entre les
deu millors
escoles del món

+q albergs. Rutes i
camins per Catalunya
El Departament d’Acció
Social i Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya ha presentat el
programa +q albergs.
Rutes i camins per Catalunya , una iniciativa
que té com a objectiu
fomentar la descoberta
del patrimoni natural
mitjançant itineraris a
peu i amb bicicleta pels
voltants dels albergs
de joventut, situats en
indrets de gran interès
turístic.
El nou programa ofereix
la possibilitat de fer un
total de 41 rutes repartides per la geografia litoral, d’interior i de muntanya, incloses en vuit marques turístiques
de Catalunya. Els itineraris han estat dissenyats per a diferents tipus de públic –familiar, escolar i, especialment, el jove–, i inclouen
els nivells de dificultat fàcil, mitjà i avançat. 25 d’aquestes rutes enllacen diferents instal·lacions de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials
de Catalunya (Xanascat), mentre que la resta proposen un circuit
circular amb arribada i sortida al mateix alberg.
“L’objectiu d’aquest programa és que els joves coneguin el país,
valorin els espais naturals i, a la vegada, practiquin esport”, afirma
el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí.
Els usuaris del +q albergs podran obtenir tota la informació de la
ruta i la seva fitxa tècnica a través del web www.xanascat.cat, on
també es podran descarregar mapes, fotografies i llibres de rutes.
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Noves parades
de bus sostenibles
L’empresa Capmar, especialitzada en la fabricació de mobiliari urbà, i l’Istituto
Europeo di Design de Barcelona (IED), juntament amb l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), han presentat a la Ciutat Comtal la primera Parada
Solar d’Informació autosuficient d’Espanya. La PSI és un sistema innovador
i sostenible de panells d’informació dels transports públics que funciona íntegrament amb energia solar. La PSI augmenta la qualitat del servei, ja que
l’usuari, quan arriba a la parada estarà informat puntualment del temps
d’arribada dels autobusos de les diferents línies. La informació s’actualitza
cada 30 segons. La PSI s’ha desenvolupat sota la direcció del departament
d’Investigació + Educació (I+ED) de l’IED, a través del seu responsable Horge
Pérez, i un equip de quatre alumnes dels cursos triennals de Disseny de Producte i Disseny de Transport.

ESADE, entre les
deu millors
escoles del món

La UAB, segona
universitat espanyola
en productivitat
científica

El programa One-Year MBA d’ESADE ha estat classificat com el sisè millor del món
i el quart a escala europea, segons el rànquing Accelerated MBAs que ha publicat
The Wall Street Journal. El rotatiu ha mesurat l’eficàcia dels MBA impartits en 48
escoles de negocis d’arreu del món. Els participants d’aquesta modalitat d’MBA
d’ESADE en valoren molt positivament la qualitat i la utilitat de les habilitats que
s’hi aprenen, sobretot la formació en lideratge directiu. Precisament, en aquesta variable ESADE està situada en el primer terç del rànquing. La reputació de
l’escola i l’enfocament internacional del programa són dos altres aspectes que
tenen en compte els alumnes a l’hora de matricular-se en un MBA d’ESADE.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la segona universitat en rendiment investigador d’Espanya, amb més de 10.300 articles publicats, segons
l’informe elaborat enguany pel grup de recerca SCImago, que analitza la productivitat científica de més de 2.000 institucions de tot el món. Les cinc primeres posicions del rànquing les ocupen el Centre Nacional de Recerca Científica
de França (CNRS), les acadèmies de les ciències de la Xina i de Rússia, i les
universitats de Harvard i de Tòquio. En total, l’informe inclou 123 institucions
espanyoles. Les cinc primeres, per ordre de posició, són: el CSIC, la UB, la UAB,
la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid.

A la UOC podràs
consultar les notes a
través del televisor!

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la consultora tecnològica Raona han
desenvolupat un sistema que ofereix als universitaris la possibilitat d’accedir a
les seves notes a través del televisor amb un simple comandament a distància. El
projecte Media UOC aprofita el potencial de la plataforma Microsoft Media Center, encara poc coneguda al mercat espanyol, que permet accedir a nombrosos
serveis online. Aquest projecte es divideix en dues fases. La primera, ja disponible, es basa en un canal navegable a través del qual els alumnes poden obtenir
tota la informació necessària sobre la universitat. En la segona fase, gestions com
consultar les notes, el correu electrònic o fins i tot l’entrega de treballs es podran
realitzar a través del comandament a distància. Media UOC està disponible per a
qualsevol estudiant que tingui un televisor amb accés a Internet i a la plataforma
Microsoft Media Center.

+q albergs. Rutes i
camins per Catalunya
El Departament d’Acció
Social i Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya ha presentat el
programa +q albergs.
Rutes i camins per Catalunya , una iniciativa
que té com a objectiu
fomentar la descoberta
del patrimoni natural
mitjançant itineraris a
peu i amb bicicleta pels
voltants dels albergs
de joventut, situats en
indrets de gran interès
turístic.
El nou programa ofereix
la possibilitat de fer un
total de 41 rutes repartides per la geografia litoral, d’interior i de muntanya, incloses en vuit marques turístiques
de Catalunya. Els itineraris han estat dissenyats per a diferents tipus de públic –familiar, escolar i, especialment, el jove–, i inclouen
els nivells de dificultat fàcil, mitjà i avançat. 25 d’aquestes rutes enllacen diferents instal·lacions de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials
de Catalunya (Xanascat), mentre que la resta proposen un circuit
circular amb arribada i sortida al mateix alberg.
“L’objectiu d’aquest programa és que els joves coneguin el país,
valorin els espais naturals i, a la vegada, practiquin esport”, afirma
el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí.
Els usuaris del +q albergs podran obtenir tota la informació de la
ruta i la seva fitxa tècnica a través del web www.xanascat.cat, on
també es podran descarregar mapes, fotografies i llibres de rutes.
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