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OBJECTIU DEL PLA D’ACOLLIDA
Oferir als estudiants de nou accés, la informació i formació necessària per una correcta
integració i adaptació dels estudiants al centre universitari.

CARACTERÍSTIQUES DEL PLA D’ACOLLIDA
El pla d’acollida s’organitza tenint en compte les característiques dels estudiants de nou accés i
les seves necessitats. En aquest sentit s’estableixen tres accions principals:
1. Seminaris previs a l’inici de les classes
SEMINARIS CAMPUS TERRASSA:
Seminari de Matemàtiques Bàsiques (14 hores)
Dies: 9, 13, 16 I 18 de setembre de 2019 de 18:00 a 21:45 h.
Seminari d’Elements Econòmics i Financers (14 hores)
Dies: 10, 12, 17 i 19 de setembre de 2019 de 18:00 a 21:45 h.

Els objectius dels seminaris són essencialment dos:
o

Homogeneïtzar els coneixements dels estudiants per tal que tots puguin seguir les
classes del curs ordinari sense dificultats i a un mateix ritme.

o

Detectar possibles mancances en estudiants amb una preparació econòmica i
financera insuficient que permeti un tractament ràpid i individualitzat de la seva
problemàtica, intentant així disminuir el fracàs acadèmic d’aquests estudiants.

Es tracta de seminaris gratuïts i d’assistència voluntària, però altament recomanables.

2.

Jornada d’acollida
Jornada prèvia a l’inici de les classes. Els seus objectius principals són que l’estudiant
conegui:
•
•
•

La informació acadèmica rellevant per l’inici dels seus estudis a l’Euncet.
Els serveis que ofereix l’Euncet pels estudiants: bus, biblioteca, carreres
professionals, mobilitat internacional, vida universitària, ...
Les eines i recursos d’informació necessàries pel seguiment dels estudis:
campus, links.euncet.es, e-secretaria de l’Euncet, web.
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•
•

El director de grau, el coordinador de curs i el tutor i les seves funcions.
Els companys de curs

Horaris Jornada d’acollida:
• Modalitat presencial: 19 de setembre de 2019 a les 9.30 h.
• Modalitat semipresencial: 20 de setembre de 2019 a les 18 h.

L’assistència a la jornada d’acollida és obligatòria per a tots els estudiants de nou
ingrés.

3. Acollida individual i/o per grups als estudiants de programes d’intercanvi i procedents
d’universitats estrangeres
A part dels estudiants de nou accés, l’Euncet també té estudiants d’intercanvi a qui se’ls
realitza una jornada d’acollida adaptada a les seves necessitats per a que puguin assolir
una correcta integració i adaptació als estudis i al centre.
Aquest curs la Jornada d’acollida per estudiants internacionals es realitzarà el 19 de
setembre a les 9.30 h.
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