ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

http://www.tepsa.es

TERMINALES PORTUARIAS, S.A.
patrocina el curs i premi associat
“CHEMICALS SUPPLY CHAIN”
TEPSA XXV Aniversari
Organitzat per l’ETSEQ amb la col·laboració de TEPSA, podrà ser reconegut per 1 crèdit
a l’assignatura optativa Seminaris Interdisciplinars (3 crèdits) dels Graus d’Enginyeria
Química o Enginyeria Agroalimentària.
Descripció
En el món actual amb fenòmens aparentment distants i antagònics com la concentració de la
producció i la dispersió dels mercats, resulta cada vegada més transcendent, per al desenvolupament
de l’activitat productiva, la connexió entre els diferents agents bàsics que estudia la Logística.
Com a conseqüència, les habilitats adquirides en el camp de la Logística s’han convertit en un
aspecte essencial en el C.V. de qualsevol professional que pretengui accedir a un lloc de treball, en
alguna de les àrees de major creixement de l’activitat industrial en el món globalitzat.
Curs
Els curs està conformat per dues sessions presencials, mes dues sessions de treball tutoritzat, i una
visita a les instal·lacions de TEPSA al Port de Tarragona. En cada sessió s’impartiran diferents
mòduls temàtics impartits per professionals nacionals i internacionals. L’avaluació es farà mitjançant
un treball on s’enfrontarà una situació real simulada de l’àmbit de la Logística.
Calendari
1ª i 2ª sessions (seminaris): 10 i 12 de febrer de 2014, 16.00-20.00
3ª i 4ª sessions (treball pràctic): 17 i 19 de febrer, 16:00-20:00
Visita: 18 de febrer de 2014 (encara per confirmar data i horari)
Matrícula
Enllaç*

Codi: 320007

Cost: 25,27 €

Places: 30

Inscripció: 3-6 de febrer de 2014

Premi
En motiu del seu XXV aniversari, TEPSA reconeixerà amb un premi dotat amb 3000€ el millor treball
sobre el cas d’estudi pràctic de logística, que es realitzarà com a activitat avaluadora del curs en
equips de dos estudiants.
Estudiants.
Especialment adreçat als estudiants de 3r i 4t curs del Grau d’Enginyeria Química i del Grau
d’Enginyeria Agroalimentària.
Informació
Web: https://wis.si.urv.es/activitats_AUR/concrelliure/OfertaMarc.asp?via_access=S&centre=20
Oficina de Suport a la Direcció de l’ETSEQ
Coordinador: Josep Font (jose.font@urv.cat)
Responsable: J. Enric Mañé (josepenric.mane@urv.cat)
*

http://www.urv.cat/gestio_academica/reconeixements/reconeixement_graus/seminaris_interdisciplinaris.html

