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Concurs 2009/2010

La UdL convoca el quart concurs d'idees per al disseny de la carpeta del curs acadèmic 2009/2010. Qualsevol
persona que sigui membre de la comunitat universitària de la UdL (centres propis i centres adscrits) pot
presentar propostes fins a les 14 hores de l'11 de desembre de 2008 en el Servei d'Extensió Universitària. El
jurat farà una selecció d'un màxim de 5 propostes per a que la comunitat universitària participi en l'elecció de la
proposta guanyadora del 22 de desembre de 2008 al 18 de febrer de 2009. La proposta guanyadora es farà
pública a partir de 23 de febrer de 2009. El premi serà la producció de la carpeta i la seua distribució, 1.000
euros i 5 carpetes amb el seu disseny definitiu.

Proposta guanyadora
La proposta guanyadora del  IV Concurs d'idees per al disseny de la carpeta de la Universitat de Lleida
2009/2010 ha estat la carpeta d' , estudiant d'Enginyeria Tècnica Industrial de l'Escola Albert Ricart Peribáñez
Politècnica Superior.

                              Gotes de saber

Guanyador d'un ordinador ultraportàtil
El guanyador d'un ordinador ultraportàtil del sorteig que s'ha fet entre totes les persones que han votat ha estat  

, estudiant de la Facultat de Ciències de l'Educació. Martí Allepuz Farré

Propostes presentades
Alegria
Fracassar no és perdre. Fracassar és no haver-ho intentat
Free the Oods!
Gotes de saber
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La UdL evoluciona
La Uni de tots
Matèria gris
Mirant el futur
Mou-te amb la UdL
Perfilant el futur
Porta cap a la UdL
Sempre UdL
Sent el camí
Som de la UdL
UdL gràfica
Vertebral 

Propostes finalistes
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Concurs 2009/2010
Bases del concurs - format pdf [ 
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/carpeta09_10.pdf ]

Bases del concurs - format odt [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/documents/carpeta09_10.odt ]

Bases del concurs - format doc [ 

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/carpeta09_10.doc ]

 

Recursos
Manual d'imatge institucional [ http://www.imatge.udl.cat/ ]

Dissenys d'altres anys [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/carpeta/antigues-carpetes/ ]

http://www.imatge.udl.cat/

