
      

PERFILS D'ACCÉS

ALUMNES

ANTICS ALUMNES

FUTURS ALUMNES

ESPAI SECUNDÀRIA

PERSONAL (PAS)

PROFESSORAT (PDI)

EMPRESES

INTERNACIONAL

Campus  Virtual

Nom d'us uari:

Usuari
Contras e nya:

 

Ce rcador

Text a cercar 

Enllaços

Campus Iberus

PCiTAL

Pla Estratègic

Codi Ètic

Pla d'Igualtat

Correu Obert

UdL per a Tothom

Butlletí subvencions

Signatura electrònica

La UdL i l'EEES

Càtedra UNESCO

Xarxe s

ACUP

Xarxa Vives

Universia

Intercampus

CRUE

EUA

PNRI

ICA

CGU

Salutació  de l recto r

Benvinguts a la pàgina web de la Universitat  de Lleida, un espai virtual que
us ofereix informació sobre la nostra universitat.

La his tòria dels estudis universitaris a Lleida es remunta a l’edat  mitjana;
l’any 1300 el  rei  Jaume  II  va  crear  l’Estudi  General  de  Lleida, que  fou la
primera  institució  universitària  de  la  Corona  d’Aragó i  una  de  les  més
antigues d’Europa. L’actual  Universitat  de  Lleida  és, però, una  institució
jove,  ja  que  data  de  l’any  1991,  quan la  Generalitat  de  Catalunya  va
aprovar-ne la restauració sobre la base dels estudis universitaris dependents
de les universitats de Barcelona que s’impartien a Lleida des del segle XIX.
Així, doncs, la UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb
una  estructura  jove  i  dinàmica  que  aposta  per  una  formació i  recerca  de
qualitat i uns avançats mètodes docents.

D’acord amb el Pla Es tratè gic, la nostra universitat  es basa en la idea del
servei  a  l’entorn. La  UdL  és la  universitat  de les comarques lleidatanes, i
està  molt  implicada  en  la  col·laboració  amb  l’administració  local,
especialment amb la Paeria de Lleida i la Diputació. La nostra oferta inclou
activitats de formació, recerca i transferència de coneixement en els àmbits

de l’e nginye ria, la informàtica, les ciè ncie s  de  la s alut  i de  la vida, les ciè ncie s  de  l’e ducació, el dre t,
l’e conomia i les lle tre s , amb la clara voluntat i el compromís d’oferir uns estudis d’alta qualitat en totes aquestes
àrees.  A  més,  la  Universitat  de  Lleida  vol  ser  referent  en l’àmbit  agroalimentari  a  l’Euroregió  Pirineus
Mediterrània.

La UdL ofereix un ensenyament presencial i  personalitzat sense renunciar  a la utilització de la docè ncia virtual
i  s e mipre s e ncial, que  té  en compte  tant  la  formació acadèmica  centrant  l’aprenentatge  en l’alumne  com el
desenvolupament  de  les competències professionals. També  es fomenta  la  mobilitat  com a  eina  per  completar  la
formació de l‘alumnat. Aquesta  forma d’entendre el  procés formatiu enllaça  amb els criteris impulsats pel  procé s
de  conve rgè ncia  e urope a  en l’àmbit  de  l’ensenyament  superior, projecte  en què  la  UdL  es troba  plenament
compromesa.

La re ce rca, entesa com a font de generació de coneixement universal i  necessari, tant per  oferir  una docència de
qualitat  com per  contribuir  al desenvolupament del territori, és un altre dels àmbits en què la UdL  centra els seus
esforços.  El  suport  als  grups  de  re ce rca  de  qualitat   existents,  l’impuls  a  la  creació  de  nous  instituts
d’investigació, la  consolidació de  les estructures de  transferència  de  coneixement  i  la  participació en el  Parc
Científic i  Tecnològic Agroalimentari  són les principals accions en marxa per  consolidar  una oferta investigadora de
qualitat.

A la  UdL  considerem que  formem persones; per  aquesta  raó, la  formació en els àmbits acadèmic i  investigador  es
combina  amb activitats que impulsen el  desenvolupament  de l’estudiant  com a  persona. Per  assolir  aquest  objectiu
hem signat convenis de col·laboració amb entitats culturals com a complement de l’oferta pròpia. Actualment hi ha un
ampli ventall de serveis adreçats a la comunitat universitària —oberts també a tota la societat— que permeten fer
activitats tant culturals  (teatre, música, dansa, cinema) com e s portive s .

Espero que la  web us sigui  ben útil  per  trobar  la  informació que necessiteu sobre la  UdL. Si  no es així, esperem les
vostres crítique s  o s ugge rime nts .
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