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La UdL enceta dos debats al portal europeu Myuniversity
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Com promoure la sostenibilitat i com captar estudiantat
estranger a les universitats de mida mitjana, són els dos
temes de debat oberts per la Universitat de Lleida al
portal europeu .Myuniversity [ https://e-myuniversity.eu/ ]
Aquest projecte de participació a través d'internet on hi
participen 14 centres d'educació superior de l'Estat
espanyol, Bulgària, Suècia, Lituània i Eslovàquia, té com
a objectiu fomentar el debat d'una manera transparent
sobre temes que afecten tota la comunitat universitària
per tal que aquesta pugui participar activament en la
presa de decisions al voltant de futures polítiques i
legislacions relacionades amb l'educació superior, tant a
n i v e l l  l o c a l  c o m  e u r o p e u .

MyUniversity proporciona un servei d'e-participació
perquè estudiantat, professorat, personal d'administració
i serveis, associacions universitàries locals, nacionals,
europees i sindicats interactuin a partir de temes de
debats proposats per les universitats que hi formen part: Universitat de Lleida, de Barcelona, Girona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rey Juan Carlos, Universitat de Lleó,
Universitat Eslovaca d'Agricultura de Nitra (Eslovàquia), de Presôv (Eslovàquia), Universitat Eslovaca de
Tecnologia de Bratislava (Eslovàquia), Escola Internacional de Negocis (Bulgària), Universitat d'Economia
Nacional i Mundial (Bulgària),   Universitat de Vilnius (Lituània) i Universitat d'Estocolm (Suècia). La idea del
projecte no és substituir els processos de presa de decisió, sinó fer arribar el parer de la comunitat universitària
als seus representants, perquè tinguin en compte l'opinió dels participants.

Els temes encetats per la UdL tenen a veure amb l'interès de conèixer quines mesures s'han de prendre a les
universitats per promoure-hi la sostenibilitat, especialment pel que fa a impulsar l'ús de bicicletes en els seus
campus i per incentivar el reciclatge, ja que alguns centres europeus tenen una àmplia experiència en aquests
àmbits. Quant al segon tema, tot i que la Universitat de Lleida atrau força estudiants de la resta de l'Estat i de
l'estranger, la UdL voldria saber com incrementar el seu nombre ja que "seria una bona manera no només
d'enriquir la vida universitària del seu alumnat sinó d'atraure talent".
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La UdL se suma a un nou portal per al debat universitari [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/31-de-gener-de-2012/ ]
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