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La Universitat de Lleida (UdL)
s’amplia a nous territoris, nous
campus i nous centres adscrits:
Lleida, Igualada, Barcelona i Madrid

Implementant
el model UdL
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El Model de docència i recerca de la UdL
L

a Universitat de Lleida
(UdL) ha creat un model
de docència i formació propi.
Un model que té, en el prestigi acadèmic i social, en la
qualitat integral de la docència, en les pràctiques externes obligatòries per a tothom
i en la garantia de l’ocupabi-

litat de la formació, els seus
trets distintius.
Sistema integral
de formació
El prestigi acadèmic de la UdL
està reforçat pel seu sistema
global i interrelacionat de la

Model UdL
Estudis a l’Aula

+
La Recerca pròpia
lligada a la docència

+
Pràctiques als
Centres propis

+
Pràctiques Externes
Obligatòries

Formació teòrica i
professional de qualitat

+
Capacitat d’emprenedoria
i innovació

+
Sentit crític i
valors socials

+
Capacitats per
trobar feina

seva oferta de Graus, Màsters, Doctorats i Formació
Contínua i també reforçat
pel seu equip de professors,
majoritàriament doctors i se’n
un professorat a temps complert amb un més que provat
prestigi docent, de recerca i
intel·lectual en general.
Didàctica pràctica
i de proximitat
L’avaluació continuada i la potenciació dels treballs pràctics
són uns aspectes didàctics
reforçats en el treball a l’aula i als laboratoris com en el
rol atribuït al professorat. Les
dimensions d’una una univerVLWDW PLWMDQD L QR PDVVL¿FDda com la UdL, ajuda al bon
desenvolupament d’aquestes
didàctiques.
Ocupabilitat
La UdL aposta perquè l’ocupabilitat sigui un element
transcendent en la formació dels estudiants. Per tal
d’aconseguir-ho, un instrument important són les pràctiques acadèmiques, que permeten a l’estudiant aplicar els
coneixements i competències

adquirides en un entorn professional real, relacionat amb
els objectius formatius del seu
ensenyament.
Pràctiques externes
obligatòries
La UdL ha implantat 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’estudiant 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 obligatòries i
aquestes continuen encara
més reforçades. La novetat
és que la UdL aporta amb les
pràctiques obligatòries per a
tothom una nova estratègia
pedagògica que la converteix
en innovadors en estudis universitaris al Sud d’Europa.

http://www.udl.cat

III

Campus
Universitari
Igualada - UdL
a Universitat de Lleida, la
Secretaria
d’Universitats
i Recerca de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament
d’Igualada varen decidir impulsar la constitució d’un campus
universitari a la ciutat d’Igualada, liderat per la UdL
.
És una aposta estratègica de la
UdL per tal d’ampliar el seu radi
d’actuació acadèmica, apropant-nos al conjunt dels territoris on es localitza el gruix de la
població i l’economia catalana,
i respon a les necessitats territorials d’Igualada i la seva àrea
G¶LQÀXqQFLDGHGLVSRVDUG¶HVWXGLVXQLYHUVLWDULVVLJQL¿FDWLXVeV
a dir, és una operació de “país”
HQ OD TXDO VXUW EHQH¿FLDGD OD
UdL, la ciutat d’Igualada i la comarca de l’Anoia i el conjunt de
la societat catalana al contribuir
sens dubte aquest Campus al
reequilibri territorial del país.
Aquest Campus s’ha constituït sumant els estudis que a la
ciutat igualadina tenia la UPC
-que passaran a ser títols de la
UdL-, amb els estudis que ara
MD LPSDUWHL[ OD 8G/ L ¿QDOPHQW
incorporant a l’oferta nous estuGLVR¿FLDOVGHJUDXLGHPjVWHU
i nous estudis de formació contínua o permanent tots ells impulsats per la pròpia UdL.
/D FRQ¿JXUDFLy GHO &DPSXV
Universitari
d’Igualada-UdL
també inclou l’actual “Càtedra
A3 in Leather and Fashion &
Textile Innovation”, i compta

Campus al Pla de la Massa.

L

amb les màximes facilitats per
l’ús acadèmic de l’Hospital de
Simulació 4D Health.
L’Ajuntament d’Igualada s’ha
compromès a la construcció
G¶XQQRXHGL¿FLG¶DXOHVLHVSDLV
docents en el centre de la ciutat, conjuntament amb una residència estudiantil.
L’oferta acadèmica del Campus Universitari Igualada – UdL
es construeix a partir de dos
grans nuclis: l’àmbit de la salut
i l’àmbit de l’enginyeria i la tecnologia. Impartint les titulacions
que podem veure al quadre de
continuació.
La formació especialitzada
a Igualada
La potencialitat econòmica, social, cívica i cultural de la ciutat
de Igualada i de la comarca de
l’Anoia és enorme i ben equilibrada. Amb un dinamisme empresarial, ciutadà i institucional
de primer ordre, perquè sap
adaptar-se a les necessitats del
territori amb innovació i competitivitat.
Tots el sectors i clústers existents a Igualada necessiten un
gruix de formació i de recerca.
A nivell de Formació Professional l’Institut Milà i Fontanals
en tecnologia i salut, i l’Escola
municipal d’art Gaspar Camps
en disseny, tenen un historial
de qualitat. També a nivell uni-

versitari els estudis del camp
de la salut de la Universitat de
Lleida han conviscut amb els
estudis tecnològics i de recerca aportats per la Universitat Politècnica de Catalunya,
consolidant a Igualada i a la
comarca de l’Anoia una solida tradició i especialització en
Estudis Superiors. Hi ha una
manera de “fer” universitat a
Igualada.
La UdL, el nou lideratge
universitari a Igualada
El nou lideratge universitari a
Igualada de la UdL no només
és i serà una nova governanoDVLJQL¿FDUjWDPEpXQUHIRUçament de l’oferta en estudis,
una consolidació de la recerca i l’ampliació a nous projectes, tot fonamentat amb
els actuals professionals del
Campus. El nou lideratge sigQL¿FDUj XQD SURJUHVVLYD DPpliació del Campus en tots els
seus aspectes, assegurant
seguretat, renovació i innovació formativa.
Les noves formes
de la UdL
La UdL s’adapta constant-

ment : amb el nou Campus
Universitari Igualada-UdL es
vol Impulsar unes noves formes d’expansió dels estudis
universitaris, en el si del Sistema Universitari Català, relacionades amb les necessitats
reals de professionals de les
empreses i institucions del
territori.
Però no es tracta només
d’acompanyar les potencialitats del territori, també es vol
tenir un paper actiu i de lideratge, desenvolupant uns estudis i una recerca que ajudi
a dinamitzar l’economia i impulsar el progrés en territoris
com els d’Igualada, l’Anoia i a
més, les comarques de l’interior de Catalunya.
També una nova forma molt
important aportada per la UdL,
serà posar en marxa una innovació docent que l’anomenada “Formació universitària
Dual” n’és l’eina pedagògica
estrella. Serà tota una novetat al Campus, que respondrà
als canvis socials, -sobretot
a l’ocupabilitat-, i als reptes
de la revolució tecnològica,
en totes les especialitzacions
que Igualada protagonitza.

ENGINYERIA
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
Grau en Enginyeria Química
Grau en Tècniques d'Interacció digital i computació
Màster Universitari en Enginyeria del Cuir
Càtedra A3
Curs 0 de matemàtiques, física i química
Expert Universitari en Gestió Ambiental
Imatge simulada del futur Campus de Salut del Campus Universitari
Igualada-UdL. Tot tocant a l’Hospital de Simulació 4D Health.

CIÈNCIES DE LA SALUT
Grau en Infermeria
Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia
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BARCELONA

Escola Universitària de Turisme Ostelea
The Ostelea School of Tourism and Hospitality
'Escola
Universitària
L
de Turisme Ostelea
ubicada a Barcelona és

un centre universitari privat de nivell internacional
i adscrit a la Universitat de
Lleida. Està especialitzat
en la formació de líders,
directius i tècnics especialitzats en la indústria de
l'Hospitality i del Turisme
amb responsabilitat professional pel servei i amb
una visió multicultural.
L’oferta docent del centre
d’estudis superiors Ostelea lligada a la UdL està
composada per un Grau
i tres Màsters, que a més
de tractar i capacitar en
turisme d’una manera integral, ho fa en qüestions
de gestió, preocupant-se
en aspectes fonamentals
pel Model acadèmic UdL,

com és el treball pràctic o
sigui les pràctiques en el
sector, i tot això per aconseguir un alt nivell d’ocupabilitat com a resultat
dels estudis.
A Ostelea com a la UdL en
el seu conjunt, s’estimula
i es practica la innovació
en la metodologia docent
dels estudis superiors. En
concret se situa directament el “sector” a la formació, des de promoure
visites de professionals
DFWLXV D O¶DXOD ¿QV UHDlitzar anàlisis de casos
reals, també utilitzant el
“Mètode Casos” i software especialitzat. Es tracta
de “viure i comprendre” el
sector arribant a l’anomenat
“Residential Skills Management”.

Uns estudis
d’alta ocupabilitat
Uns estudis universitaris
de projecció internacional i que necessiten del
coneixement
d’idiomes
fomentant intercanvi internacional. I sobretot fomentant “entrar” professionalment al sector i per
això a l'Escola Universitària de Turisme Ostelea
té una àrea de suport als
alumnes i antics alumnes,
que denominen “Servei de
Carreres Professionals”
en la que s'encarrega
d'orientar, desenvolupar i
acompanyar l'alumne per
assolir els seus objectius
i inquietuds professionals, així com aconseguir
un major ajust entre les
seves expectatives i interessos professionals amb

el mercat professional.
El Servei de Carreres
Professionals de Ostelea
és el nexe d'unió entre
Alumne i l’Empresa, permetent que cada alumne
es desenvolupi segons el
seu itinerari professional:
Emprenedor, Transició de
Carrera i Recruiting.
Actualment es compta
amb més de 2.700 empreses col·laboradores,
se signen més de 300
nous acords amb empreses anualment i la borsa
d'ocupació disposa de
més de 2.100 ofertes publicades a l'any per realitzar pràctiques i treballar
en 20 països diferents i en
diversos sectors del turisme, serveis i l'hospitalitat.

Oferta d’estudis de
OSTELEA / UdL

S

yQXQHVWLWXODFLRQVR¿FLDOV
que es desenvolupa al voltant de l'enfocament internacional, on els viatges no són
entesos només com el fet de
viatjar o la intermediació i comercialització turística, sinó,
per contra, correspon a totes
les activitats i actors involucrats en el sector turístic que
es manifesten a través dels
viatges. S’entén el lleure com
el consum del turisme que es
UHÀHFWHL[GHPDQHUDWUDQVYHUsal en tots els elements del
sistema turístic.

https://www.ostelea.com / http://www.udl.cat

Els Màsters Universitaris tenen com a objectiu formar

professionals i directius que
liderin projectes empresarials
en el sector turístic, perquè
VLJXLQH¿FLHQWVHQODSUHVDGH
decisions dins d'aquest sector
tan globalitzat i dinàmic, i no
obviïn l'impacte de les noves
tecnologies ni la gestió sostenibles dels recurs basant-se
en una governança global.
- Grau en Turisme i Oci
- Màster universitari en Gestió Internacional del Turisme
- Màster universitari en Gestió Turística Sostenible de
Recursos i Destins
- Màster universitari en Governança Turística Mundial
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MADRID

CENTRO DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
NEXT

La UdL incorpora “CES Next”
com a centre adscrit a Madrid
Un centre obert a tot l'Estat i a Amèrica Llatina

La primera oferta és un Màster Universitari en
Comunicació Política Avançada
L

a Universitat de Lleida ha incorporat com a centre adscrit
D 0DGULG XQD ¿OLDO GH O (VFROD
de negocis "Next International
Business School" :
és el Centre d'Educació Superior (CES) Next, dirigit pel periodista Manuel Campo Vidal.

"La publicació del decret de
la Generalitat de Catalunya
d’aquesta adscripció, culmina un
llarg procés i és una extraordinària notícia per a la Universitat de
Lleida. Això suposa que, a més
del centre adscrit a Barcelona,
la UdL compta a partir d'ara amb
un centre adscrit a Madrid obert
a Espanya i a Amèrica Llatina ",
D¿UPD 5REHUWR )HUQiQGH] UHFtor de la Universitat de Lleida i
president de la Conferència de
Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).
El Centre d'Educació Superior
Next oferirà estudis de postgraus enfocats a les àrees de
Comunicació, Màrqueting, Turisme, Economia, Emprenedoria i Negocis, sempre des d'una
perspectiva internacional.

Inaugura la seva oferta impartint
un MÀSTER UNIVERSITARI
EN COMUNICACIÓ POLÍTICA
AVANÇADA en modalitat semipresencial.
Aquest programa aborda d'una
forma integral la comunicació
política avançada de la mà de les
últimes estratègies i tècniques
de màrqueting polític. Aquest
Màster s'orienta a una preparació de l'estudiant en tots els
àmbits de la Comunicació i del
Màrqueting: des de l'entramat
polític a l'escenari comunicatiu,
passant per les claus de totes
les especialitats de la comunicació i el màrqueting: publicitat,
disseny de pla de comunicació,
estratègies de comunicació en
crisi, construcció de discurs i
anàlisi dels actes comunicatius,
xarxes socials, analítica del web,
posicionament SEO i SEM, etc.
"Es tracta d'abordar la Comunicació Política amb les més
avançades tècniques d'anàlisi
i de difusió de continguts que
permet actualment la tecnologia. Aquest Màster comptarà, a
més, amb doctors i professors

que treballen campanyes polítiques, socials i publicitàries
en diversos països d'Europa i
d'Amèrica ".
Campo Vidal també destaca
dels continguts del Màster que
"... La comunicació política és
un instrument fonamental per
a la concòrdia i per el progrés
d’aquest país. A més, com a
professors del CES Next treballen del què ensenyen i els puc
dir que aquest és el Màster a
Espanya que te més polítics en
exercici de tots els Partits i, a
més, complint escrupolosament
els exigències universitàries de
doctorats i doctors acreditats ".
Objectius del Màster
L'objectiu fonamental del Màster
és oferir una formació avançada
en la Comunicació Política, amb
coneixements fonamentals en
la Comunicació, l'aplicació de
les Noves Tecnologies, del Màrqueting Digital i de l'Analítica de
Dades mitjançant una formació
dinàmica impartida per reconeguts professionals i professors
que proporcionarà :

• Una formació avançada als futurs professionals que exerciran
la seva tasca en els diferents
camps de la comunicació política amb capacitat d'anàlisi i visió
crítica.
• Els coneixements adequats
perquè l'alumne pugui comprendre el complex entramat mediàtic en què es desenvolupa l'activitat de la comunicació política
en l'actualitat, tant dels mitjans
de comunicació convencionals
com dels emergents.
• Portaveus responsables amb
capacitat de lideratge en el món
polític i institucional.
• La capacitat d'anàlisi dels processos de la construcció del discurs polític.
• La capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica projectes comunicatius i projectes
de màrqueting digital en l'àmbit
polític.
http://www.cesnext.com
http://www.udl.cat

