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Aquest lliurament d’Engega se centra de manera intensa en la variada oferta de màsters de la Universitat de
Girona. En un ampli dossier es passa revista als que tenen
una determinada projecció en el seu àmbit, als que estan
ideats per a un estudiant de perfil internacional, els que
s’avenen a les línies estratègiques de la UdG que es contenen en el CEI e-MTA. És a dir, una proposta d’ampliació
d’estudis realment potent i sòlida, una demostració de la
vitalitat de la UdG.
Al mateix temps, i pensat de manera especial per als
nous estudiants que es matriculin en la Universitat el curs
que ve, Engega parla dels graus de la UdG. Una bona
combinació entre els primers passos en la vida d’un universitari i les opcions més avançades que trobarà al llarg
de la seva trajectòria en el si dels nostres campus.
Engega també ofereix informacions de docència i recerca i fa un èmfasi marcat en l’esforç solidari i de cooperació que la UdG ha engegat des dels seus inicis. En aquest
cas, amb la presència en la Jornada de la Solidaritat del
doctor Pedro Alonso, descobridor de la vacuna contra la
malària.
A part de les seccions tradicionals, Engega no solament
està pendent de les iniciatives de la UdG amb els seus
estudiants sinó de les accions que es duen a terme en els
entorns de primària i secundària. Projectes com CRACS
o Jornades científiques adreçades als infants ens parlen
d’una Universitat que vetlla pel seu futur i pel futur del
país i de les seves generacions.
La referència als fons especials de la Biblioteca ens parla
també de dipòsits de valors i de saviesa, un llegat que la
UdG conserva, manté i posa a l’abast d’estudiants i recercadors. I el resum de l'experiència d'organitzar un TEDx
ens indica camins a recòrrer per mostrar al món la vitalitat
de la UdG.
/3/

