Fitxa de projecte
Campus de l’Experiència de VLC/CAMPUS

Campus de l’Experiència de VLC/CAMPUS

Projecte
Àmbit
Programa
Destinataris
Convocàtoria
Responsable
Inici
Fi
Estat
Pressupost
Enllaços d’interès

Descripció

Resum del projecte
Campus de l’Experiència de VLC/CAMPUS
Transformació del campus i interacció amb el entorn productiu i territorial
Responsabilitat Social i Ciutadana
Estudiants majors de 55 anys
Servei d’Extensió Universitària i Universitat Sènior
1/01/2014
31/12/2014
En curs
Recursos propis de la UV i de la UPV
www.vlc-campus.com/
Campus de l'Experiència de VLC/CAMPUS és un programa formatiu conjunt de la
Universitat de València i la Universitat Politècnica de València que, en el marc del
programa VLC/CAMPUS. València, Campus d'Excel·lència Internacional, pretén
facilitar la cooperació universitària en el camp dels programes universitaris per a
majors.
Aquest programa ofereix sis cursos monogràfics amb una durada total de 124
hores lectives, que s'impartiran del 24 de març al 23 de juny de 2014.
La informació sobre terminis de preinscripció, preu, programa formatiu,
professorat, dies i lloc d’impartició, està disponible en les pàgines web:
http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html
http://extensiouni.uv.es/, a més d'en la pàgina de VLC/Campus
http://www.vlc-campus.com/
Objectiu general:
Aquest programa pretén la coordinació, optimització de recursos docents,
potenciació dels programes universitaris per a majors de 55 anys, en la ciutat de
València, a través de les universitats públiques que formen el consorci
VLC/CAMPUS

Objectius

Objectius específics
El programa Campus de l'Experiència de VLC/CAMPUS, pretén conjuminar
esforços d'ambdues universitats desenvolupant un paquet de cursos, equilibrats
en continguts, amb els objectius específics de:
Formació d'excel·lència per als estudiants majors
Cooperació entre ambdues universitats.
Mantenir la comunicació dels resultats de l'experiència
Protegir l'intercanvi dels professors de les activitats formatives
Facilitar la seua participació activa en tots els àmbits universitaris i a
tots els nivells de la societat, potenciant la solidaritat *intergeneracional
La qualitat de vida en el món occidental ha afavorit una major *longevidad, el que
ha donat lloc a un increment demogràfic de la població, fonamentalment a partir
de la jubilació. Aquesta situació ha generat noves demandes i necessitats socials

Resultats

Es pretén formar a un grup "excel·lent" d'estudiants en matèries impartides en
ambdues universitats. Els estudiants adquiriran i/o completaran coneixements
teòric-pràctics, que conjugaran amb la seva experiència i saviesa. Tot això
revertirà positivament en la societat, augmentant la qualitat de vida de les
persones majors. millorant la pràctica, a través del desenvolupament i millora dels
seus coneixements, habilitats, estratègies i recursos.
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