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El Centre de Postgrau ofereix
115 cursos per al curs 2005/06
L’oferta preveu cursos presencials, semipresencials i en línia, a més de possible docència en anglès i pràctiques en empreses
Á. DURÁN

El Centre d’Estudis de Postgrau i
Formació Continuada de la Universitat
Jaume I ofereix 115 cursos per al curs
acadèmic 2005/06, una xifra que demostra la tendència positiva de la institució d’incrementar la seua oferta formativa i incentivar la demanda. La
Universitat Jaume I ha passat d’oferir
16 cursos en el curs 2001/02, a almenys
115 per al pròxim (33 en 2002/03, 54 en
2003/04 i 74 en 2004/05). També l’evolució de l’estudiantat ha sigut molt alta:
de 670 estudiants en el curs 2001/02, a
2.905 en el curs 2004/05 (1.244 en
2002/03 i 1.924 en 2003/04).
La relació de cursos de postgrau per
al pròxim curs 2005/06 consta de 20
màsters, 18 cursos d’especialització (dos
pendents d’aprovació), 32 cursos de formació continuada, i 37 cursos de formació superior. A més, cal afegir-hi els estudis de primer i segon cicle de la
Universitat per a Majors i l’oferta de
cursos per a l’obtenció del Certificat
d’Aptitud Pedagògica (CAP), amb vuit
especialitats, que capacita per a la impartició de docència en secundària.
«L’oferta de l’UJI integra formació
presencial, semipresencial, i en línia;
mòduls i cursos en anglès; classes impartides per professorat de la nostra universitat, però també d’altres universitats i
professionals, i la possibilitat d’inclusió
de pràctiques en empreses», explica
Xavier Molina, director del Centre.
Els màsters tenen una durada igual
o superior a 500 hores (50 crèdits), els
cursos d’especialització integren 200
hores o més (20 crèdits) i els de formació continuada més de 20 hores (2 crèdits). La preinscripció i la matrícula depenen del Centre d’Estudis de Postgrau
i Formació Continuada (http://www.uji.
es/serveis/cepfc/).

