
La novena edició del Fòrum de
l'Ocupació Universitària de la
URV, la fira d'empreses i entitats
organitzada pel Centre d'Atenció a
l'Estudiant (CAE) de la Universitat,
va tenir lloc el 17 d'abril a Reus
(campus Bellissens), el 24 d'abril a
Tarragona (campus Sescelades) i el
10  de maig a Tortosa (campus
Terres de l’Ebre), on enguany s’ha
organtizat per primera vegada en
col·laboració amb la Càtedra
d’Economia Local i Regional i
l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre
(IDECE).

El Fòrum és d'accés lliure, s'a-
dreça a estudiants i antics alumnes
de la URV i s'ha convertit en un
important punt de trobada entre la
comunitat universitària i el sector
socioeconòmic de la demarcació. 

En les seves nou edicions, ha
assolit un gran èxit de participació,
tant d'empreses com de visitants.
En l'actual context de crisi econò-
mica, aquest punt de trobada entre el món professional i els
estudiants no només manté la seva activitat, sinó que ha
augmentat el nombre d'empreses participants. En l'edició de
Bellissens hi van participar 14 empreses, dos més que l’any
anterior, mentre que al Fòrum que va tenir lloc al campus
Sescelades el nombre d’empreses participants va passar de
20 a 23. Al campus Terres de l’Ebre hi van participar una
dotzena d’empreses i institucions de la zona. Pel que fa al
perfil d’aquestes companyies, n'hi va haver 29 que van repe-
tir la seva presència i 8 que hi van participar per primer cop.

Aquesta dada posa de manifest que el Fòrum de l'Ocupació
continua sent una eina força valorada per les empreses en la
seva recerca de talent. 

L'edició del campus Bellissens s'adreçava especialment
als ensenyaments amb un perfil de gestió i administració
(Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Jurídiques i
Turisme). Al campus Sescelades, la fira va posar l'accent en
la major part d'ensenyaments de la URV, amb especial
incidència en les carreres cientificotècniques, que són les
que s'hi imparteixen.

Durant els dies del Fòrum, els
alumnes i exalumnes de la URV
van rebre informació de primera
mà dels responsables de recursos
humans de les empreses partici-
pants i van poder resoldre dubtes
sobre el seu futur laboral. Al marge
del sector econòmic a què pertan-
yien, la majoria eren grans empre-
ses que disposen d'una àmplia
plantilla, amb perfils professionals
de diverses disciplines acadèmi-
ques. Els estudiants van poder
accedir a les ofertes de treball, lliu-
rar el seu currículum directament
als tècnics de recursos humans i
assessorar-se sobre els mecanismes
d'accés i les proves de selecció.
Les empreses i entitats participants,
de la seva banda, van aprofitar l'o-
portunitat que els va oferir el
Fòrum per conèixer la realitat uni-
versitària, i van comprovar in situ
les motivacions i expectatives dels
universitaris, explicar els seus pro-
cessos de selecció i captar candi-

dats. En definitiva, mantenir un contacte directe amb els
futurs professionals.

D'altra banda, el Fòrum va comptar amb diverses activitats
paral·leles com presentacions d'empreses o xerrades temàti-
ques sobre recerca de feina a l'estranger, elaboració de currí-
culums o identitat digital i marques personals. Totes aquests
xerrades es van organitzar amb l'objectiu d'assessorar els estu-
diants per enfrontar-se millor a la recerca la feina. També es va
oferir la possibilitat de rebre orientació professional amb per-
sonal del CAE. 
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Punt de trobada d'empreses i estudiants 
al IX Fòrum de l'Ocupació de la URV

Les empreses informen sobre les seves necessitats i criteris de selecció URV 

Un total de 3.139 persones, entre estudiants de secundària
i sobretot pares i mares, van participar enguany en les tres
Jornades de Portes Obertes que va organitzar la URV els dies
6, 20 de març i 20 d'abril. A aquesta última, enfocada a les
famílies, hi van assistir 1.138 persones. Es tractava del primer
cop que s'obria la Universitat en dissabte, per tal de facilitar
que les famílies poguessin conèixer personalment la institució
i la iniciativa va ser acollida amb un gran èxit d'assistència.

En general, seguint l'estil de cada centre, durant les sessions
es va informar dels ensenyaments que s'hi imparteixen, dels
plans d'estudis, de les sortides professionals i de diverses
qüestions acadèmiques. També es va poder conèixer el pro-
fessorat i els assistents van recórrer les instal·lacions, com
laboratoris, biblioteques, aules i serveis i van tenir un contac-
te directe, aclarir dubtes i plantejar preguntes sobre els estudis
i la Universitat.

Més de 3.000 persones participen en les
Jornades de Portes Obertes 2013 de la URV

Imatge de la jornada oberta a les famílies URV 


