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Els dobles graus i les noves propostes de graus i de màsters, 
que han tingut una notable capacitat de captació 
d’estudiants, han estat claus en uns resultats força positius 
de la matrícula del curs 2015-16 a la UdL



Un curs de notable expansió

• La UdL ha superat els 10.000 estudiants en aquest curs 2015-16. Assolint la
xifra més elevada dels darrers anys.

• Aquesta xifra d’estudiants suposa que, en relació amb les mateixes dates del
curs 2014-15, hem augmentat globalment un 3%. Aquest valor té importància
perquè es produeix en un context d’increment de la competència i de
manteniment dels preus elevats de les matrícules (i superiors als d’altres
universitats properes), tot i què, al mateix temps, segueixen els problemes
socials i laborals per a molts ciutadans derivats de la crisi econòmica.

• Els estudiants de graus i dobles graus globalment han crescut un 2,2%,
mentre que la matrícula del conjunt de màsters ha pujat en un notable
20,5% respecte al curs precedent.

• Però, encara més significatiu ha estat el dinamisme demostrat de la matrícula
de primer curs dels graus i dobles graus i dels màsters. En efecte, els graus i
dobles graus de primer curs han augmentat un 8,7% i la de màsters un
32,3%.



• Aquest any s’han matriculat al primer curs dels graus i dobles graus un total de

2.102 estudiants. Això vol dir que hem cobert quasi el 92% de les places

disponibles. A les dues terceres parts dels títols oferts hem supera aquesta

mitjana. Ara bé, es constata un petit grup de títols amb baixa matrícula, amb

valors constants des de fa temps.

• Un 66,7% dels estudiants procedeixen dels diversos batxillerats i un 22%

dels diferents cicles formatius. No obstant, cal anotar el notable creixement

aquest curs de la matrícula dels estudiants procedents dels cicles formatius

amb una ràtio del +17,3%, molt per damunt del 6,3% registrat entre els

estudiants de batxillerat.

• La mitjana de la nota d’entrada a la UdL dels estudiants matriculats als

graus i dobles graus ha estat de 8,47 (dins d’un interval de 5 a 14).

Medicina assoleix el valor més elevat amb 12,08, seguida de Ciències

Biomèdiques amb 11,94, Veterinària i Ciència de Producció Animal amb 10,81,

Infermeria i Fisioteràpia amb 10,65, Biotecnologia amb 10,64, i Ciència de

l’Activitat Física i l’Esport i Fisioteràpia amb 10,40.



• Aquest any en el conjunt de màsters han entrat de nou accés un total de

700 persones. D’aquesta forma s’han cobert quasi el 71% de les places

ofertes, un percentatge superior al d’anys anteriors. Cal retenir que la

meitat dels màsters igualen o superen aquest percentatge, tot i que hi ha

un grup reduït de màsters amb un volum de matrícula molt baix que ha de

portar a una profunda reflexió sobre el seu projecte acadèmic.

• Un altre aspecte a destacar és que un sol màster ha matriculat 116

estudiants, molt per damunt dels immediats seguidors.

• Aquest curs el màster de formació de professorat ha mostrat un

significatiu creixement.

• En el cas dels màsters es fa necessari advertir que hi ha màsters que són

bianuals i què, per tant, en aquest curs poden no haver activat la matrícula.



• De les 10.016 persones matriculades fins al moment, en els graus i dobles

graus, en els màsters, al doctorat i a la mobilitat, un 56% són dones i un 44%

són homes.

• Del total l’estudiantat, un 59% resideix a la província de Lleida, un 18% a la

resta de Catalunya, un 16% a la resta d’Espanya i un 8% a l’estranger.

• De l’estudiantat resident a Catalunya que estudia a la UdL, destaca el paper de

la comarca del Segrià, que concentra el 49%, seguida de la Noguera, el Pla

d’Urgell, l’Urgell, el Barcelonès i l’Anoia.

• A nivell provincial, Lleida agrupa el 62% del total d’estudiants residents a

Espanya, seguida de Barcelona, Tarragona, Osca, Illes Balears i Saragossa.

• La UdL compta en aquest curs amb un 8,4% d’estudiants estrangers

(percentatge que és superior a màster i doctorat que als graus). Per

nacionalitats destaca Romania que concentra el 12,5% dels estudiants

estrangers, seguida d’Equador, Colòmbia i Andorra.
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