


La Universitat de Lleida té el Centre de Formació Contínua (CFC) com l’instrument de gestió acadèmica i de gestió 
administrativa dels estudis superiors propis de la universitat.

Una estructura directiva capaç d’analitzar les necessitats d’aprenentatge del territori, per poder oferir la possibili-
tat de seguir formant-se en els àmbits respectius, a les persones que conformen els diferents sectors que constitu-
eixen el teixit professional i laboral de la societat que l’envolta.

i lideratge de direcció del Centre de Formació Contínua per oferir uns estudis propis dins d’un singular conjunt de 
FORMACIÓ CONTÍNUA. 

La FORMACIÓ CONTÍNUA de la UdL no només és un important i útil complement d’aprenentatge per a joves estu-
diants que han realitzat estudis universitaris reglats, sinó que forma part de l’oferta formativa global de la UdL, 

consolidar feina.

I per construir més oportunitats també la nostra FORMACIÓ CONTÍNUA de la UdL incrementa els lligams i la col·la-

quals la UdL dona igualment resposta.

Hi ha un compromís d’innovació acadèmica, un compromís social i a més hi ha un compromís amb la societat que ens 
envolta, oferint alternatives formatives als professionals i als treballadors, i alternatives culturals als ciutadans en 

de formació permanent, més enllà de la docència reglada.

• Estudis presencials, semi-presencials i on line.

• Pràctiques pròpies i externes. Amb tutors de l’empresa i de la 
universitat.

• Dobles titulacions pròpies, Dobles titulacions amb estudis d’al-
tres universitats i Titulacions interuniversitàries.

• Durada de 2 o 1 any acadèmic o períodes curts. 

• Els destinataris són per a titulats universitaris o tre-
balladors i treballadores d’una empresa que vol millorar 
la seva formació o particulars que volen reciclar-se o 
obrir-se a altres camps i estudis.

• L’estructura d’edat dels estudiants de Màsters abraça 

professionals, reforçant que la nostra oferta formativa 
va plenament lligada amb l’activitat laboral activa. 


