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Un model de docència i 
formació propi 

La Universitat de Lleida és 
una universitat dinàmi-

ca que ha estat capaç i és 
capaç dia a dia, de adap-
tar-se a les noves neces-
sitats docents i formatives 
tant pels canvis de l’anome-
nat Espai Europeu d’Educa-
ció Superior (o sigui el marc 
educatiu europeu i de quali-
tat creat a partir de la Decla-
ració de Bolonya), com dels 
canvis de la societat.

Aquest dinamisme uni-
versitari de la UdL està en 
plena sintonia en el foment 
econòmic europeu, la com-
petitivitat internacional, el 
foment de la cohesió social 
i la formació dels ciutadans 
al llarg de la seva vida i mo-
bilitat.

I en aquest marc la UdL ha 
creat un model de docència 
i formació propi. Un model 
que té, en el prestigi acadè-
mic i social, en la qualitat 
integral de la docència, i en 
la garantia de l’ocupabili-
tat de la formació, els seus 
trets distintius.

El prestigi acadèmic de la 
UdL està reforçat pel seu 

qualitat 
integral

prestigi   
acadèmic ocupabilitat

sistema global i interrela-
cionat de la seva oferta de 
Graus, Màsters, Doctorat i 
Formació Contínua , i tam-
bé reforçat pel seu equip 
de professors, majoritària-
ment doctors i se’n un pro-
fessorat a temps complert, 
amb un més que provat 
prestigi docent, de recerca i 
intel·lectual en general.  

L’avaluació continuada i la 
potenciació dels treballs 
pràctics són uns aspectes 
didàctics reforçats en el 
treball a l’aula i als labora-
toris, com en el rol atribuït 
al professorat. Les dimensi-
ons d’una universitat mitja-

UdL, ajuda al bon desenvo-

lupament d’aquestes didàc-
tiques. 

La UdL impulsa una cultura 
de la qualitat amb un plante-
jament global i transversal. 
O sigui cuidant els proces-
sos pedagògics i els actors 
que constitueixen el fet do-
cent. Però a més la qualitat 
per la UdL comporta formar 
professionals, estudiants 
com a ciutadans i habituar 
per a la formació i reciclat-
ge  continu.

La UdL aposta perquè l’ocu-
pabilitat sigui un element 
transcendent en la forma-
ció dels estudiants. Per tal 
d’aconseguir-ho, un ins-
trument important són les 

pràctiques acadèmiques, 
que permeten a l’estudiant 
aplicar els coneixements i 
competències adquirides 
en un entorn professional 
real, relacionat amb els ob-
jectius formatius del seu 
ensenyament. 

Però tot això, formant part 
de tota una oferta de Graus 
i Màsters relacionats amb 
els sectors econòmics i 
professionals consolidats, 
emergents i de futur. 

La futura feina professio-
nal de l’estudiant, a la UdL 
ja la preparem pels estudis 
ofertats, a l’aula i a les pràc-
tiques.



Una recerca 
transmesa a la 
ciutadania i en 

especial als 
estudiants

La recerca a la Universitat de Lleida és molt 
important sobretot perquè és un factor clau per 
poder oferir una docència de qualitat. És a dir, 
els primers receptors del que s’investiga són 
els estudiants, a traves d’un professorat amb 
diverses dedicacions i nivells, que compaginen 
unes recerques de les seves àrees professio-
nals i que acaben a les aules com a primícies i 
innovacions.

Recerca lligada a la docència no només per 
transferir coneixement sinó també perquè s’ar-
reli a problemes reals que preparin els alumnes 
per a la pràctica professional altament competi-
tiva i socialment compromesa.

La recerca a la UdL amb el seu lligam a la docèn-
cia prepara a l’estudiant a tenir un esperit crític, 

També la nostra recerca està orientada a ser 
transmesa a la ciutadania: lligant programes 
d’investigacions, infraestructures de recerca, 
centres i laboratoris i equips humans a les ne-
cessitats del territori, des del més proper com 
les Terres de Lleida i Aran; al conjunt de Cata-
lunya i tota l’àrea de la Xarxa Vives de univer-

-
pus Iberus o a nivell internacional participant en 
múltiples programes europeus de recerca o de 
Llatino Amèrica a traves de les col·laboracions 
conjuntes amb altres universitats.

La recerca a la UdL ofereix una especialització 
-

ca consolidats, emergents i singulars treballant 
en quatre àmbits principals de recerca: agroali-
mentació, biomedicina, tecnologia per a la sos-
tenibilitat i desenvolupament social i territorial. 
Tot aquest treball de recerca es fa a traves de les 
Facultats i Escoles de la UdL; en Centres propis 
o en Centres participats, o en Programes de la 
Generalitat de Catalunya, estatals -universitaris 
i/o governamentals-, o europeus d’organismes 
comunitaris.
 
Tot reforçat amb les “Càtedres UdL Universitat 
i Empresa”. 

Tenint la UdL un alt nivell de qualitat en recerca 
-

ses .

La simbiosi del personal docent i investigador. 
potencia la docència pròpia i singular de la Uni-
versitat de Lleida.

41 Graus amb Dobles Graus i Formació internacional

Facultat de Lletres

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Facultat de Medicina

Facultat  d’Infermeria i Fisioteràpia

Escola Politècnica Superior

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Centres adscrits: 
Escola Universitària 

de Relacions Laborals

Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya - 

INEFC Lleida

Escola Universitària de 
Turisme Ostelea

 (Barcelona)

http://www.udl.cat/ca/estudis

Escultura “Gènesi” 
d’Antoni Abad, 
instal·lada a la plaça 
Victor Siurana de Lleida 
del Campus del Rectorat 
de la UdL.



ls sters o cials           
i el “Lifelong Learning” 

Molts estudiants que aca-
ben de nalit ar un 

Grau o molts professionals 
ja en exercici amb un lloc 
de treball en vies de conso-
lidar-se o ja consolidat, es 
pregunten si té sentit fer un 
Màster avui? 

La nostra resposta com ex-
perts en formació és ra-
dicalment que sí. Per una 
banda i a uns Màsters O -
cials absolutament neces-
saris perquè habiliten per 
exercir activitats professio-
nals regulades o en general, 
el Màster aporta un conjunt 
de competències que capa-
citen per a l'exercici d'ac-
tivitats professionals en 
els àmbits d'especialització 
corresponents.

Independentment de com 
s’acabi resolen el canvi de 
la política de graus i màsters 
que s’estan gestant des de 
les administracions catalana 
i espanyola, el “Màster” té 
una clara orientació profes-
sionalitzadora o també una 
vocació de lligam amb la in-
vestigació d’alt nivell.

i ha un “valors afegit” en 
seguir avui un Màster a la 
Universitat de Lleida? 

Doncs sí. I la raó és perquè 
en els nostres Màsters hi ha 
una singularització molt im-
portant: Els Màsters de la 
UdL estant dissenyats per-
què hi hagi un bon resultat 
en l’ocupabilitat de l’estu-
diant. O sigui que el Màster 
serveixi per trobar feina i 

que aquesta inserció laboral 
sigui aconseguint feina de 
qualitat.

Tothom sap que és “feina 
de qualitat” tant en l’exer-
cici professional, en el per-

l adequat del lloc i amb 
la remuneració adequada. 
Aquest és l’objectiu. 

Tot això no s’improvisa i és 
des de la Universitat que 
dissenyem un “Mapa de 
Màsters” totalment lligat 
a les necessitats econòmi-
ques, socials i culturals del 
context social i econòmic 
que els nostres estudiants 
han d’exercir les seves pro-
fessions. 

Per això les ofertes de Màs-
ters van canviant no només 

perquè canvia l’oferta i la 
demanda, sinó també per-
què la constant renovació 
ens permet aportar uns es-
tudis de postgraus innova-
dors. Aquesta innovació ens 
permet dia a dia a nar més 
en l’especialització dels es-
tudis.

Estudis de màster que mol-
tes vegades són producte 
d’anys de treball de grups 
de recerca de la UdL que 
com a culminació de les 
seves investigacions li do-
nen una traducció docent. I 
això també ha permès crear 
l’oferta dels Màsters interu-
niversitaris amb col·labora-
ció d’universitats de Cata-
lunya o estatals o a nivell 
internacional.

Formació 
Contínua 

La FORMACIÓ CONTÍNUA 
de la UdL és una alternati-
va d’oportunitats: La nos-

constant i l’especialització 
de qualitat per trobar tre-
ball digna i consolidar fei-
na.

Hi ha un compromís d’in-
novació acadèmica, un 
compromís social i a més 
hi ha un compromís amb la 
societat que ens envolta, 
oferint alternatives forma-
tives als professionals i als 
treballadors, i alternatives 

culturals als ciutadans en 
general, mitjançant un pro-
cés educatiu de qualitat, 

dona resposta a les seves 
necessitats de formació 
permanent, més enllà de la 
docència reglada.

L’oferta d’estudis compta 
amb Màsters,  Postgraus 
d’especialització, a més 
de cursos i seminaris. Ha-
vent-hi estudis presenci-
als, semi-presencials i on 
line. Pràctiques pròpies i 
externes. Amb tutors de

l’empresa i de la univer-
sitat. Títols propis, Diplo-

-
sionals i d’assistència. 
Dobles titulacions pròpies, 
Dobles titulacions amb es-
tudis d’altres universitats 
i Titulacions interuniversi-
tàries. D’una durada de 2 o 
1 any acadèmic o períodes 
curts. 

Tota la FORMACIÓ PRÒ-
PIA de “l’aprenentatge per-
manent /  lifelong learning” 
de la UdL a : 

http://www.cfc.udl.cat

Campus de Cappont de la UdL



Pràctiques 
externes 

obligatòries a 
tots els Graus 
i Màsters amb 
competències 
professionals

       No és només l’inter-
canvi de continguts, de sis-
temes de docència a l’aula 
i a les pràctiques correspo-
nents, els Màsters de la UdL 
incorporen l’intercanvi de 
professorat vingut d’arreu 
per enriquir i internaciona-
litzar l’oferta docent.

Lògicament els Màsters tam-
bé s’adeqüen a les diferents 
fórmules docents i l’oferta 
va des dels Màsters presen-
cials, els semi-presencials i 
els virtuals. Els Màsters es 
fan a les aules de la UdL o 
se segueixen correlativa-
ment a diverses universitats 
col·laboradores. I en molts 

Màsters hi ha pràctiques a 
empreses de cada sector 
d’estudi, seguint una altra 
de les nostres singularitats 
fortes de la UdL: que és 
oferta a tots els seus Graus 
pràctiques obligatòries ex-
ternes.

La internacionalització dels 
Màsters de la UdL també és 
un fet, no només pels pac-
tes bilaterals amb altres 
centres, sinó també per 
l’intercanvi de docents i per 
començar a consolidar Màs-
ters de doble titulació amb 
universitats estrangeres.

Estudiar Màsters a la UdL 
s’està  produint  per  tres 

camins: 

Quasi una necessitat per a 
tots aquells que han seguit 
estudis de Grau als nostres 
centres i que de manera 
continua s’apunten a estu-
dis de postgrau. Una pràc-
tica que incentivem viva-
ment.

També hi ha el retorn a les 
aules de postgrau d’estudi-
ants joves que després d’un 
breu tall en els estudis i tor-
nen. També una intel·ligent 
estratègia d’aprenentatge 
que animem a realitzar-la. 

Però cada dia més hi ha pro-
fessionals ben consolidat en 

les seves feines que senten 
la necessitat de posar-se al 
dia i es matriculen als Màs-
ters. I aquests professionals 
que saben de les regula-
cions, que saben del mer-
cat competitiu i que saben 
de l’estabilitat de la feina, 
aquesta matriculació la fan 
dels Màsters O cials, o sigui 
es matriculen dels estudis 
de postgrau o cials que són 
els més consolidats i que 
són l’estructura acadèmica 
que dona els fonaments a 
una UdL innovadora.

La Universitat de Lleida (UdL) 

pròpia identitat com a centre 
d’estudis superiors de quali-
tat, sobretot buscant portar als 
seus estudiants a una posició 
òptima per arrelar  després 
dels seus estudis al món labo-
ral.

En cada moment de la nos-
tra historia universitària hi ha 
unes prioritats i avui a ningú 
se li escapa que la ocupabilitat 
o sigui els actius d’oportunitat 
per obtenir feina, és uns dels 
objectius principals de la UdL.

aquesta actitud de servei a 
l’estudiantat, la UdL ha im-
plantat que en tots els Graus 
com en tots els Màsters amb 
competències professionals,  
són obligatòries realitzar unes 
Pràctiques Externes, com una 
manera d’involucrar l’estudi-
ant des dels propis estudis en 
el món real del treball.
 
Hi ha Graus, com els del camp 
de la salut, que tradicionalment 

ja fan pràctiques externes obli-
gatòries i aquestes continuen 
encara més reforçades. La no-
vetat és que la UdL aporta amb 
les PRÀCTIQUES OBLIGATÒ-
RIES PER A TOTHOM una nova 
estratègia pedagògica que la 
converteix en innovadors en 
estudis universitaris al Sud 
d’Europa. 

La direcció i coordinació de 
les Pràctiques Acadèmiques 

-
cina de Gestió. Cada Centre de 
la UdL té un coordinador/a de 
pràctiques. També hi ha el pro-
fessorat responsable de les 
pràctiques acadèmiques exter-
nes, com també apareix el tu-
tor o tutora acadèmica.

A més l’estudiant té un altre 
suport acadèmic a l’empresa 
on farà les pràctiques, que és 
un tutor o una tutora.

Tot un equip de professionals 
al servei d’un Projecte Forma-
tiu d’innovació i de futur.  

Màsters O cials a:
http: .udl.cat



Coneixements per 
trobar feina digna

La UdL ha fet una clara aposta per 
la futura ocupació laboral de l’estu-

sigui que l’estudiant trobi feina de ma-
nera raonablement ràpida i digna, és a 
dir de qualitat i ben remunerada.
 
Per això les Pràctiques en empreses 
públiques i privades és una bona for-
mació per a l’ocupabilitat, tant per l’ex-
periència que s’adquireix, com per la 

visibilitat de l’estudiant en un entorn 
real de treball. La millor carta de pre-
sentació és haver realitzat un treball 
que acabi tenint una valoració positi-
va, que algunes vegades acaba en un 

de pràctiques.

A la UdL la docència, les pràctiques i 
la recerca també treballen per l’ocu-
pació dinamitzant altres activitats per 

com són la: 

“BORSA de TREBALL-UdL” 
i la “FIRA UdL TREBALL” 

on els estudiants matriculats poden 
conèixer les empreses de Lleida, des-
cobrir les opcions laborals del mercat 
i aprendre tècniques per emprendre 
un procés de selecció laboral. 

La Universitat de Lleida és 
una universitat de dimen-

sions mitjanes, sense mas-

professors, ni de personal 
de gestió i administratiu. És 
una institució de proximitat 
d’alta cultura. Plenament lli-
gada a la població que l’ha 

creat, l’ha vist créixer i di-
àriament s’hi relaciona: la 
ciutat de Lleida.

Lleida és el que els experts 
en diuen una “ciutat inter-
mèdia” o sigui una ciutat 
que realitza funcions de in-
termediació entre els nuclis 

més petits i les gran àrees 
metropolitanes. Entre les 
petites i mitjanes poblaci-
ons i les comarques.

No és només qüestió de va-
lorar la grandària física o el 

s’ha de contemplar altres 

característiques de tipus 
més qualitatiu. Tenir una 
Universitat li dona a la ciu-
tat un plus intel·lectual, i un 
dinamisme social, econò-
mic, cultural i lingüístic po-
tent: Lleida cada dia més, 
ciutat universitària.

Lleida. ciutat universitària

Salo de l'Ensenyament 2016
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