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L'Observatori de l'Estudiant de la Universitat de
Barcelona és una via de participació dels estudiants per al debat, la discussió, la reflexió i l'elaboració d'estudis en un espai d'aprenentatge no
formal, per tal de dissenyar polítiques universitàries que facilitin la dimensió social, la inclusió,
l’excel·lència i l’equitat participativa.

Organigrama
(graus)

És una estructura organitzativa depenent del
Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística.

Objectius
Fer estudis paròdics i sistemàtics sobre les condicions de vida i d'estudis, participació i perfils dels
estudiants de la Universitat de Barcelona.

Logo creat per Lluc Reixach Sala

Comptar amb la participació dels estudiants com
a motor d'idees i en l'elaboració dels estudis, així
com d'especialistes de la universitat i altres personalitats de reconegut prestigi en aquesta àrea.
Recollir tant els estudis ja realitzats com els que
s'iniciïn a partir d'ara.
Vetllar per a mantenir actualitzada tota la informació rellevant que es generi al voltant d'aquest
tema de la Universitat de Barcelona i del sistema
universitari català, espanyol i europeu.

Estudiants

i interculuralitat

La participació directa dels estudiants es du a
terme a través de la Xarxa, els grups d'interès i el
suport tècnic d'estudis
ACTIVITATS CULTURALS
Xarxa dels Estudiants
Suport Tècnic d'Estudis

Cultura de l’Observatori

Estudiants de màster

Un dels objectius de l'Espai Europeu d'Educació
Superior és avançar cap a una educació superior
més equitativa i inclusiva, des d'una perspectiva
integral relativa a l'accés, la trajectòria i els resultats.
L'Observatori pretén ser una eina de participació
que actuï responent a les necessitats socials i
promovent els principis de solidaritat, inclusivitat, excel·lència i equitat.
L'Observatori de l'Estudiant de la Universitat de
Barcelona té com a eixos estratègics la participació, la dimensió social i l'empleabilitat.
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