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Resum:
Fruit de la col·laboració entre l'Assemblea d'Estudiants del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra i el Centre d'Estudis de

Moviments Socials, se celebra avui a la primera sessió de les jornades Quina universitat volem?, que estendrà les seves activitats fins demà

dissabte. Pretenen ser el marc de discussió en el que es tractin temes de tanta actualitat per a la comunitat universitària com la funció de la

universitat, el model pedagògic que té i el que hauria de tenir, com funciona el govern i com es canalitza la participació, el finançament o

les desigualtats que s'hi poden reflectir o produir.

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 1/3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat


Jornades "Quina Universitat Volem?" a la UPF

Fruit de la col·laboració entre l'Assemblea d'Estudiants del Campus de la Ciutadella de la Universitat
Pompeu Fabra i el Centre d'Estudis de Moviments Socials, se celebra avui a la primera sessió de les
jornades Quina universitat volem?, que estendrà les seves activitats fins demà dissabte. Pretenen
ser el marc de discussió en el que es tractin temes de tanta actualitat per a la comunitat universitària
com la funció de la universitat, el model pedagògic que té i el que hauria de tenir, com funciona el
govern i com es canalitza la participació, el finançament o les desigualtats que s'hi poden reflectir o
produir.
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A l'esdeveniment hi participaran estudiants i professors de diferents facultats i el públic que ho
vulgui. La presentació tindrà lloc a les 11 hores a la sala de Graus Albert Calsamiglia de l'edifici
Roger de Llúria del Campus de la Ciutadella. El programa complet es pot llegir a la web de
l'Assemblea de la UPF.
  
Web de l'assemblea de la UPF
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