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Normativa acadèmica

Permanència
Normativa de Permanència Estudis de Grau i Màster [
/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-Permanencia-CAT-2_REVISADA.pdf
]

(Aprovada per l'acord núm. 321/2016 del Consell de Govern de 12-12-2016 i acord 9/2017 del Consell Social
de 20.01.2017, modificada per l'acord 98/2017 del Consell de Govern de 25.04.2017 i acord 43/2017 del
Consell Social de 5.05.2017, modificada per l'acord 315/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018 i acord
115/2018 del Consell Social de 20.12.2018)
(ES)

Normativa

de

Permanencia

Estudios

de

Grado

y

Máster

[

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-Permanencia-CAS-2_REVISADA.
]

(EN) Continuance Regulations of the University Of Lleida Undergraduate and Master's degree Studies [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-Permanencia-ANG-2_-REVISADA
]

Graus
Normativa Acadèmica dels Estudis Universitaris Oficials de Grau. Curs acadèmic 2021-2022. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/NORMATIVA_ACADEMICA_GRAUS-21-22_CAT-Acord
]

(Aprovada per l'acord 73/2021 del Consell de Govern de 22.4.2021 i acord 37/2021 del Consell Social de
30.4.2021)
(ES) )Normativa Acadèmica de Estudios Universitarios Oficiales de Grado. Curso acadèmico
2021-2022 [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/NORMATIVA-ACADEMICA-GRADOS_2
]

(EN) Academic Regulations for Official Undergraduates Studies University of Lleida (2021-2022
Academic Year) [

1

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Academic-Regulations-for-Bachelors-De
]

Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència en els graus i Màsters a la Universitat de
Lleida. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-U
]

(Aprovada per l'Acord 33/2020 del Consell de Govern de 18.02.2020)
(ES)Normativa de Evaluación y Calificación de la Docencia en los Grados i Másteres de la UdL. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-evaluacion-y-calif.-grados-y]

(EN) Regulations fort the Assessment and Grading of Student Learning in UdL Bachelor's and
M a s t e r ' s
D e g r e e s .
[

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-evaluacion-y-calif.-grados-y]

Normes Addicionals de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social a la Normativa de
l'Avaluació i la Qualificació de la Docència en els Graus i Masters de la Universitat de Lleida. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_Avaluacio_FEPTS-acord-44]

(Aprovada per l'acord núm 44/2017 del Consell de Govern de 22-02-2017)

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de Lleida. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_prxctiques_acadxmiques_ext
]

(Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de
26.11.2014)

Normativa de la Matèria Transversal de la Universitat de Lleida [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-Materia-Transversal-2020_ca
]

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 26.06.2013 i modificada en la sessió de
28-5-2014 i 30-3-2016, modif per afectació acord 215/2017 CG 19.7.2017 i modificada per
l'acord 111/2020 del Consell de Govern de 28-4-2020)
(ES) Normativa de la Materia Transversal de la UdL [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-Materia-Transv
]
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(EN) Regulations for UdL Cross-Disciplinary Subject Areas [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-Materia-Transv
]

Normativa de qualificació curricular de graus de l'Escola Politèncica Superior. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acord-35-2020-Modificacio-Normativa-Q
]

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 15.06.2017 i modificada per l'acord 35/2020
del Consell de Govern de 18.02.2020)
Normativa de "Compensació Curricular" per als estudis de graus impartits a l'ETSEA [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-compensacio-curricular-ET
]

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 29.06.2016, modificada en la sessió de
25.10.2016, modificada per l'acord 191/2017 del Consell de Govern de 19.07.2017, modificada
per l'acord 258 del Consell de Govern de 30-10-2018)
Normativa d'avaluació mitjançant compensació de la Facultat de Dret, Economia i Turisme [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/NORMATIVA-COMPENSACIO-FDET_fe
]

(Aprovada per l'acord 230/2020 del Consell de Govern en la sessió de 28.10.2020)
Normativa d'avaluació mitjançant compensació de la Facultat de Lletres [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-dAvaluacio-per-compensacio]

(Aprovada per l'acord 81/2017 del Consell de Govern en la sessió de 25.04.2017)
(ES) Normativa de evaluación por compensación de la Facultad de Letras [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/CAS-Normativa-Compens
]

Normativa d'avaluació mitjançant compensació per a finalització d'estudis de la Facultat
d'Infermeria i Fisioteràpia [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_Compensacio_FIF_CG_28_0
]

(Aprovada per l'acord 103/2020 del Consell de Goverrn en la sessió de 28.04.2020)
Canvis en els requisits de la matricula i l'avaluació de Treballs de Fi de Grau en Fisioteràpia.
Codi 102730 [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/FIF_GFisioterapia_TFG_requisits-matric
]

Canvis en els requisits de la matricula i l'avaluació de Treballs de Fi de Grau en Fisioteràpia.
Codi 100477 [

3

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/FIF_GInfermeria_TFG_requisits-matricul
]

(Aprovats per l'acord 104/2020 del Cosell de Govern de 28.04.2020)
Reglament dels Treballs de Final de Grau (FTG) i Màster (TFM) de l'Escola Politècnica Superior.
[

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Reglament-TFG-TFM-de-EPS-Acord-145
]

(Aprovat per l'acord 145/2017 del Consell de Govern de 15.06.2017)
Reglament del Treball de Final de Grau de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_TFG-FDET-Acord-223-CG-23
]

(Aprovat per l'acord 198/2011 del Consell de Govern de 16.10.2011, modificat per l'acord
239/2014 del Consell de Govern de 29.10.2014, modificat per l'acord 45/2017 del Consell de
Govern de 22.02.2017 i modificat per l'acord 223/2019 del Consell de Govern de 23.10.2019)
Criteris per l'acceptació de trasllat d'expedient acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.
[

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/20190920-Criteris_trasllats_Exp-FIF-Aco
]

(Mofificats per l'acord 220/2019 del Consell de Govern de 23.10.2019)
Criteris per a l'acceptació de trasllats d'expedient acadèmic a la Facultat de Dret, Economia i
Turisme. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/CRITERIS-PER-A-LACCEPTACIO-DE-T
]

(Aprovat per l'acord 192/2020 del Consell de Govern de 23.07.2020)
Normativa específica d'avaluació de l'INEFC [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/NORMATIVA-ESPECIFICA-AVALUACIO
]

(Aprovada per l'acord 305/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018)

Normativa de premis extraordinaris: Graus i Màsters [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acord-169-2021-CG-22-7-2021-Normativ
]

(Aprovada per l'acord 169/2021 del Consell de Govern de 22.07.2021)

Màsters
Normativa Acadèmica d'Estuids Oficials de Màster. Curs acadèmic 2021-2022. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/NORMATIVA-ACADEMICA-MASTERS-2021-22
]
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(Aprovada per l'acord 74/2021 del Consell de Govern de 22.4.2021 i acord 38/2020 del Consell Social
de 30.4.2021)
(ES) Normativa Academica de Estudios Oficiales de Màster. Curso academico 2021-2022 [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/NORMATIVA_ACADEMICA_MASTE
].

(EN) Academic Regulations for Official University Master's Degree Studies University of
Lleida.
(2021-2022
Academic
Year)
[

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Academic-Regulations-for-University
]

Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència en els Graus i Màster a la Univesitat de
Lleida. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-U
]

(Aprovada pe l'acord 33/2020 del Consell de Govern de 18.2.2020)
(ES) Normativa de Evaluacion y Calificación de la Docencia en los Grados y Másteres de la
U
d
L
.
[

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-evaluacion-y-calif.-grad
]

(EN) Regulations for the Assessment and Grading of Student Learning in UdL Bachelor's and
M a s t e r ' s
D e g r e e s .
[

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-evaluacion-y-calif.-grad
]

Normes Addicionals de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social a la Normativa de l'Avaluació
i de Qualificació de la Docència en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_Avaluacio_FEPTS-acord-44-CG-22-2
]

(Aprovada per l'acord 44/2017 del Consell de Govern de 22-2-2017)

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_prxctiques_acadxmiques_ext
]

(Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de
26.11.2014)
Reglament dels Treballs de Final de Grau (TFG) i Màster (TFM) de l'Escola Politècnica Superior.
[
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/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Reglament-TFG-TFM-de-EPS-Acord-145
]

(Aprovat per l'acord 145/2017 del Consell de Govern de 15.06.2017)
Reglament de Treball de fi de màster de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Univ. de
Lleida. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Reglament-TFM_FDET_CG20210422-A
]

(Aprovat per l'acord 72/20121 del Consell de Govern de 22.04.2021)
Reglament d'establiment de criteris de programació dels màsters de la Universitat de Lleida. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Reglament_criteris_masters_udl_def_CG
]

(Aprovat per l'acord 147/2020 del Consell de Govern de 18.06.2020)

Normativa de regulació d'accés al Màster Universitari en Enginyeria Industrial [
/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-acces-MEInd-cat.pdf ]

Normativa de regulación del acceso al Máster Universitario en Ingeniería Industrial [
/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-acces-MEInd-cas.pdf ]

(Aprovada per l'acord 173/2021 del Consell de Govern de 22.07.2021)

Normativa de premis extraordinaris: Graus i Màsters [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acord-169-2021-CG-22-7-2021-Normativa-de-P
]

(Aprovat per l'acord 169/2021 del Consell de Govern de 22.07.2021)

Doctorat
Normativa de procediment d'homologació de títols estrangers d'educació superior per l'actual títol i
grau de doctor. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/xNormativa_homologacio_titols_extranger_actua
]

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 21 de juny de 2006)
Normativa dels Ensenyaments de doctorat de la Universitat de Lleida [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/NormativaAcademicaDoctoratCG140410_CA.pd
]

(Aprovada per l'acord 67/2014 del Consell de Govern de 10 d'abril de 2014 i pel Plenari del Consell
Social de 25 d'abril de 2014)
(ES)

Normativa

académica

de

doctorado

de

la

Universidad

de

Lleida

[

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_CG140410_Normativa_doctorat_ES_
]
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(EN)

Regulations

on

doctoral

courses

at

the

University

of

Lleida

[

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-CG140410_Normativa-doctorat-1_EN
]

Formació Contínua
Normativa de Formació Contínua [
/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-Formacio-Continua-1CG-25-4-17-cat.pdf
]

(Aprovada per l'acord núm. 38/2015 del Consell de Govern de 6 de març, modificada per l'acord núm.
232/2015 del Consell de Govern de 27 d'octubre, modificada per l'acord núm. 106/2016 del Consell de
Govern de 27 d'abril i modificada per l'acord núm. 73/2017 del Consell de Govern de 25 d'abril)
(ES) Normativa de Formación Continua [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-Formacion-Continua-1CG-25-4-17
]

(Aprovada por el acurdo núm. 38/2015 del Consejo de Gobierno de 6 de marzo,
modificada por el acuerdo núm. 232/2015 del Consejo de Gobierno de 27 de octubre,
modificada por el acuerdo núm. 106/2016 del Consejo de Gobierno de 27 de abril y
modificada por el acuerdo núm. 73/2017 del Consejo de Gobierno de 25 de abril)
Normativa de matrícula per als estudis propis i activitats de formació contínua a la UdL. Curs 2020-2021. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acord-195-2020-Normativa-matricula-CFC.-Curs-2020-21-catal
]

(Aprovada per l'acord 195/2020 del Consell de Govern en la sessió de 23 de juliol de 2020)
Reglament d'especificació de la normativa de despeses indirectes per a activitats amb agents externs per a les
activitats de formació contínua de la UdL. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/xReglament_Especificacio_Normativa_Despeses_Indirectes_F
]

(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 27 de gener de 2011)
Normativa de Matrícula del Primer Cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Diplomat/da Sènior en
Cultura, Ciència i Tecnologia i Diplomat/da Sénior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat. Curs 2014-2015. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_programa_senior_1r_cicle_Diplomat_curs_2014-15
]

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 25 de juny de 2014 i ratificada pel Consell Social en el Ple de 4 de
juliol de 2014)
Normativa de Matrícula del Segon Cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Especialista Sènior en
Cultura, Ciència i Tecnologia. Curs 2014-2015. [
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/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_programa_senior_2n_cicle_Especialista_curs_2014
]

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 25 de juny de 2014 i retificada pel Consell Social en el Ple de 4 de
julol de 2014)

Llengües
Nomativa Acadèmica de l'Escola d'Idiomes de la Universitat de Lleida. Curs 2020-2021 [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acord-132-20-CG-18-6-20-Normativa_acad_escola_idio
]

(Aprovada per l'acord 132/2020 del Consell de Govern de 18-06-2020)
(ES) Normavita Academica de la Escuela de Idiomas de la Universitat de Lleida. Curso 2020-2021 [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acuerdo132-20-CG-18-6-20-Normativa_acad_e
]

Normativa Acadèmica de l'Escola d'Idiomes de la Universitat de Lleida. Curs 2021-2022 [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acord_117-2021-CG-22-6-21_Normativa_academica_E
]

(Aprovada per l'acord 117/2021 del Consell de Govern de 22-06-2021)
(ES) Normativa Academica de la Escuela de Idiomas de la Universitat de Lleida. Curso 2021-2022 [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acord_117_2021-CG-22-6-21_Normativa_acade
]

Normativa de Terceres Llengües als Estudis de Grau. [

/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acord-168-2021-CG-22-7-21-Normativa-tercera-llengua
]

(Aprovada per l'acord 168/2021 del Consell de Govern de 22.07.2021)
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