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Article d'opinió

En el darrer claustre l’equip de govern ha traslladat a la comunitat universitària la delicada situació
econòmica en la què es troba la UAB i ha plantejat algunes accions per a intentar pal·liar-la.
El claustre es va celebrar el passat 30 de maig i és l'òrgan màxim de representació de la Universitat.
Llegir més

El perfil

L’Eduard Pladellorens Salat va néixer el 1994 a Manresa i va estudiar Ciències Polítiques a la Facultat.
quan va acabar va estudiar el Màster de “Màrqueting Polític: Estratègia i Comunicació política” de
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Pladellorens ha estat molt actiu en la tradició del Pubillatge i dels Hereus a Catalunya, va ser escollit

https://www.uab.cat/web/facultat-de-ciencies-politiques-i-de-sociologia-1345722288400.html
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-situacio-economica-insostenible-de-la-uab-va-al-claustre-1345722293548.html?noticiaid=1345791616489
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Hereu de Manresa el 2014 i posteriorment Fadrí de la Catalunya Central 2015. Va entrar a treballar per
l’entitat com a secretari i en l’actualitat és el Delegat a la Catalunya Central.
Llegir més

Actualitat

El Café amb la Degana: Charo

La Charo és tota una institució a la nostra Facultat, on ha contribuït al seu bon funcionament al llarg d’anys i
anys (29 anys, ni més ni menys) amb el seu treball quotidià, sempre amb bona disposició i des de la discreció

De la Facultat al Món amb Marc López

Avui volem entrevistar en Marc López, un estudiant que va marxar el curs passat (2108-19) a Nova York, en
concret al Brooklyn College. N’ha tornat amb moltes més ganes d’endinsar-se al món dels estudis
internacionals.

La UAB firma un conveni de col·laboració amb l'Organització Internacional per les
Migracions

L'acord permetrà als dos col·laboradors actuar conjuntament en la implementació de projectes d'interés comú
i preveu la creació de comissions i altres órgans tècnics per sensibilitzar a la comunitat universitària en
l'àmbit de les migracions.

"El vot ideològic està pràcticament acabat"

El ICPS i la Càtedra Jean Monnet en Polítiques Europees van organitzar el cicle "Diàlegs sobre Europa", que
va acabar el 13 de juny amb un debat on el politòleg italià Gianfranco Pasquino.

"El debat és un mitjà per arribar a un fi: ser un ciutadà amb capacitat d'autocrítica"

Entrevista a Anna Vilà, Gorka Samaniego i Neus Galobardes, estudiants de la UAB i flamants guanyadors de
la Lliga de Debat Universitària 2019 de la Xarxa Vives, que van debatre sobre la legalització de la maternitat
subrogada.
 

Oberta la convocatòria de la quarta edició dels Premis als millors TFG amb perspectiva
de gènere

L'Observatori per a la Igualtat organitza per quarta vegada els Premis als millors TFG amb perspectiva de
gènere amb les inscripcions obertes fins al 20 de setembre de 2019.

Veure totes les notícies

Agenda

19 Juny 2019

Taller pràctic: "Actualitza el teu CV"

Aula informàtica C (B0/-126) de la Facultat

28 Juny 2019

https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-facultat-t-8217-ofereix-una-bona-base-des-d-8217-on-poder-construir-el-teu-futur-professional-si-ho-saps-aprofitar-be-1345722293548.html?noticiaid=1345790995539
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/el-cafe-amb-la-degana-charo-1345722293548.html?noticiaid=1345791619665
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/el-cafe-amb-la-degana-charo-1345722293548.html?noticiaid=1345791619665
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/de-la-facultat-al-mon-amb-marc-lopez-1345722293548.html?noticiaid=1345791311591
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/de-la-facultat-al-mon-amb-marc-lopez-1345722293548.html?noticiaid=1345791311591
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-uab-firma-un-conveni-de-col-laboracio-amb-l-organitzacio-internacional-per-les-migracions-1345722293548.html?noticiaid=1345791622050
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-uab-firma-un-conveni-de-col-laboracio-amb-l-organitzacio-internacional-per-les-migracions-1345722293548.html?noticiaid=1345791622050
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/el-vot-ideologic-esta-practicament-acabat-1345722293548.html?noticiaid=1345791687733
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/el-vot-ideologic-esta-practicament-acabat-1345722293548.html?noticiaid=1345791687733
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/el-debat-es-un-mitja-per-arribar-a-un-fi-ser-un-ciutada-amb-capacitat-d-autocritica-1345722293548.html?noticiaid=1345791022976
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/el-debat-es-un-mitja-per-arribar-a-un-fi-ser-un-ciutada-amb-capacitat-d-autocritica-1345722293548.html?noticiaid=1345791022976
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/oberta-la-convocatoria-de-la-quarta-edicio-dels-premis-als-millors-tfg-amb-perspectiva-de-genere-1345722293548.html?noticiaid=1345791688514
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/oberta-la-convocatoria-de-la-quarta-edicio-dels-premis-als-millors-tfg-amb-perspectiva-de-genere-1345722293548.html?noticiaid=1345791688514
https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/arxiu-de-noticies-1345722293506.html
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"Public service motivation and ethics from theory buildinf to theory testing"

B1/021 Sala de Graus de la Facultat CC.Polítiques i Sociologia

Veure tota l'agenda
Subscriu-te, proposa, opina
Butlletins anteriors en el DDD

Segueix-nos a les xarxes socials

https://www.uab.cat/web/agenda-1345722293535.html
https://www.uab.cat/web/historic-butlleti-de-la-facultat-de-ciencies-politiques-i-de-sociologia/vols-subscriu-te-o-donar-te-de-baixa-els-nostres-butlletins-mensuals-1345775076900.html
http://ddd.uab.cat/record/45978

