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4. DIFUSIÓ, PROJECCIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ:  
INTENSIFICACIÓ I SINGULARITZACIÓ DE LES ACCIONS  

DE COMUNICACIÓ I D’INSERCIÓ LABORAL 

 

En un temps en què la universitat té serioses dificultats per captar l’atenció 
i el finançament públics necessaris per mantenir un sistema de formació 
superior de qualitat, cal un esforç suplementari perquè l’activitat de la 
Facultat sigui reconeguda pel teixit i per l’entorn social del territori.  

Cal saber comunicar millor quina és l’activitat docent i de recerca de la 
nostra Facultat de Filosofia i Lletres perquè sigui reconeguda per la 
societat. És necessari enfortir la interacció amb els agents socials 
(ocupadors/es, institucions, titulats/des) per facilitar la reflexió sobre les 
competències i les habilitats amb què es formen les estudiants i els 
estudiants, i per millorar les seves oportunitats d’inserció laboral.  

En el terreny de la projecció internacional, les possibilitats de participació 
de la Facultat en el projecte ECIU University han d’obrir noves formes de 
col·laboració en els programes de mobilitat.5 

Amb aquests objectius, ens comprometem a:   

4.1. En l’àmbit de la comunicació 

• Vetllar per l’actualització constant de la informació a la pàgina web i 
per la seva difusió a través de les xarxes socials.   

• Afavorir la difusió d’accions de promoció de la formació i de la recerca 
vinculada a la docència del Centre destinades a assolir ressò en la 
societat (xarxes socials, canals de YouTube, webs institucionals, 
impacte en els mitjans de comunicació).  

 
5 Les fites descrites en aquesta línia estratègica de la Facultat desenvolupen al Centre la línia 

estratègica 6, Projecció Internacional, de la UAB. 
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• Participar de forma activa en les campanyes de promoció de les 
titulacions organitzades per l’Àrea de Comunicació i per la Facultat en 
col·laboració amb l’ICE (programa Argó). 

• Potenciar l’organització d’actes, conferències i publicacions per donar 
a conèixer l’activitat i les característiques de la formació dels màsters 
de la Facultat. 

4.2. En l’àmbit de la inserció laboral 

• Treballar amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB per ampliar i donar 
més a conèixer l’oferta de pràctiques extracurriculars.  

• Crear una Xarxa d’Alumni que ens ajudi a conèixer i a difondre millor 
les possibilitats d’inserció en el món laboral i en la recerca de les 
persones titulades.  

• Recollir i donar a conèixer més informació sobre els potencials 
ocupadors i sobre els nostres  Alumni. 

• Potenciar la relació amb els ocupadors/es de les titulacions del Centre 
per valorar continuadament el grau d’adequació de les competències 
professionals dels titulats/des.  

4.4. En relació amb l’entorn internacional 

• Explorar les possibilitats de participació de la Facultat en el projecte 
ECIU University a través de la proposta de microcrèdits dins de l’ODS 
dedicat a les Ciutats Intel·ligents i Sostenibles. 

• Intensificar la relació de la Facultat amb consolats i institucions 
internacionals.  

• Vetllar pel seguiment de les estudiants i dels estudiants dels 
programes de mobilitat (Erasmus +, SICUE i UAB Exchange 
Programme) a través de la coordinació dels responsables d’intercanvis 
de cada Departament. 

 

 

 

 

 

 


