Informació general
El Col·legi, amb la seva voluntat de fomentar la formació al llarg de tota la vida, ofereix la
vuitena edició de la Universitat Sènior a col·legiats en diferents col·legis professionals i a
titulats universitaris sense col·legiació, més grans de 55 anys.

Creiem en la formació sènior permanent perquè la transformació de l’entorn és imparable,
com es demostra, per exemple, a l’esfera digital; perquè la transformació del món abasta la
concepció i representació de la realitat; perquè o progresses tu o progressen els altres;
perquè la curiositat ens manté vius i connectats amb els altres; perquè la formació ens fa
sortir de la nostra zona de confort, ens marca les nostres limitacions i ens projecta cap a
les nostres possibilitats inconegudes.

L’educació i l’ensenyament de tots els ciutadans, tinguin l’edat que tinguin, és un element
fonamental per a la plenitud vital de les persones i de les societats que conformen.

Oferim la possibilitat de gaudir del coneixement des d’una perspectiva cultural de nivell
universitari. La docència és a càrrec d’experts en cadascun dels àmbits.

Es podrà optar a participar en un o més cursos. S’impartiran dues hores per setmana al
llarg de tot el curs acadèmic, d’octubre a maig.

Cadascun dels cursos, tot i estar concebut com una unitat independent, està pensat i
programat per tenir continuïtat al llarg de 4 anys. Els continguts es desenvoluparan amb el
propòsit d’oferir una visió completa de cada temàtica al llarg de tot el període.

Paral·lelament es duran a terme sortides i activitats culturals complementàries i cursos de
curta durada sobre temes d’actualitat (no inclosos en el preu) que s’anunciaran
oportunament.

Durada

Cada curs té una durada de 50 hores (excepte el curs US2019-Ètica que té una durada de
24 h).

Lloc

Lloc de realització: Col·legi de Llicenciats. Rambla de Catalunya, 8 Barcelona

Inscripcions

Inscripcions a partir del 2 de maig del 2019.

El preu per curs és de 220 euros per als nostres col·legiats i per a membres d'altres
col·legis professionals.

Si no es té la condició de col·legiat, el preu del curs és de 280 euros. En aquest cas
s’haurà d’acreditar la titulació universitària corresponent.

Si algú es matricula a més de dos cursos, s'aplica un 20% de descompte a partir del tercer
curs.

