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1. PRESENTACIÓ

La memòria que teniu en les vostres
mans continua reflectint, un any més,
el progres de la nostra institució. La
UdL és una institució viva que creix i
progressa i aquesta és la realitat més
preuada que ens ve a recordar la memòria acadèmica.
Aquest no és, però, un progrés automàtic i autònom. És un progrés construït ufanosament pel treball conjuminat de centenars, milers de persones
de la comunitat universitària, i també

PRESENTACIÓ

de la societat. La Universitat de Lleida
és un edifici, una estructura bastida
per l’aportació sistemàtica (tot i que
no sempre ordenada) d’un conjunt
d’esforços. Cap hi sobra, cap és imprescindible, però tots hi sumen.

sols aquest petit gest ja fa de la UdL
quelcom més gran, més forta i més
plena d’esperança en el futur universitari lleidatà.

Així doncs, quan llegim la memòria
acadèmica fem tots plegats un homenatge a la gent que la fa possible.
Fins i tot tu que la llegeixes aportes
el teu interès per la nostra universitat, per conèixer quelcom nostre, i
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2. GOVERN I ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Inauguració de curs

GOVERN I ACTIVITAT INSTITUCIONAL

El 13 de setembre el Saló Víctor Siurana va acollir l’acte d’inauguració del
curs acadèmic 2017-2018. La lliçó
inaugural va anar a càrrec del Dr. Javier de Lucas catedràtic de Filosofia
del Dret i Filosofia Política de la Universitat de València al que va assistir
el Sr. Arcadi Navarro secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya.

El Claustre s’ha reunit dues vegades:
En la sessió extraordinària del 26 de
setembre el claustre va aprovar una
“Declaració institucional condemnant
els greus esdeveniments succeïts a Catalunya en els últims dies”. En la sessió ordinària de 19 de desembre es va
aprovar l’informe anual de gestió del
rector. Així mateix, el síndic de greuges
de la Universitat de Lleida, Sr. Joan Betriu Monclús, va presentar l’informe de
la sindicatura.

Acords de govern

Consell Social

Per tal de continuar desenvolupant les
funcions previstes en la llei i en els
seus Estatuts, el Consell de Govern s’ha
reunit sis vegades: el 25 d’octubre i el
11 de desembre de 2017, i el
21 de febrer, el 18 d’abril, el
19 de juny i el 24 de juliol de
2018. En les seves reunions,
s’han adoptat 332 acords.

Seguint amb el compromís d’impulsar
actuacions en l’àmbit societat-universitat, el Consell Social ha desenvolupat
les competències que li atribueix la

Llei d’Universitats de Catalunya en els
àmbits universitaris de la programació,
l’economia, el pressupost i el patrimoni.
Durant el curs, el Ple s’ha reunit cinc
vegades i s’han pres 100 acords.
L’11 d’octubre de 2017 el rector de la
Universitat de Lleida, en substitució del
rector de la Universitat d’Extremadura,
Sr. Segundo Piriz va ser elegit president
de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), càrrec que
ocuparà durant els propers dos anys.
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Honoris Causa
A proposta de la Facultat d’Infermeria
i Fisoteràpia en reconeixement a la
seva contribució a la pràctica de la infermeria i el seu impacte en els resultats dels pacients i el sistema sanitari,
la infermera xilena Doris Grinspun, fou
investida doctora Honoris Causa per la
Universitat de Lleida el 8 de febrer de
2018. La professora Montserrat Gea en
va ser la padrina.
El missioner basc, Ángel Olaran fou
investit doctor Honoris Causa per la
Universitat de Lleida el 15 de març de
2018, a proposta del Rectorat en reconeixement a la seva implicació en el
desenvolupament social i econòmic de
la zona de Tigray (Etiòpia)
i per la seva relació amb
l’ONG lleidatana, el “Centre d’iniciatives solidàries
Ángel Olaran”. El professor Xavier Pelegrí en va
ser el padrí.

Shirin Ebadi fou investida doctora Honoris Causa per la Universitat de Lleida
el 8 de maig de 2018, a proposta de la
Facultat de Dret, Economia i Turisme.
La professora Núria Camps en va ser la
padrina.

Lliurament de distincions
El 21 de novembre de 2017, va tenir
lloc l’acte institucional de lliurament de
distincions al personal de la Universitat
de Lleida amb motiu dels 25 anys de
servei a la Universitat.

premis extraordinaris de grau i màster
i de les mencions d’excel·lència de la
Universitat de Lleida.

Premi Alumni
El 27 de novembre de 2017, va tenir
lloc el lliurament del Premi Alfons de
Borja 2017, d’Alumnni UdL, enguany
dedicat a la recerca, al Dr. Joan Xavier
Comella Carnicé, antic alumne i PDI de
la Universitat de Lleida i actual director
de la Vall d’Hebron Institute of Research
(VHIR).

El 20 de febrer de 2018, va tenir lloc
l’acte institucional de lliurament dels
premis extraordinaris de doctorat, dels

En reconeixement a la
seva contribució a la pau,
a la democràcia i als drets
humans la jurista iraniana

GOVERN I ACTIVITAT INSTITUCIONAL
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3. DOCÈNCIA

L’oferta acadèmica oficial
de la UdL
Consolidació i millora de la qualitat
i del prestigi dels graus i dels màsters

EXPANSIÓ

DE LA NOSTRA ACTIVITAT
ACADÈMICA FORA DEL
TERRITORI LLEIDATÀ A:
BARCELONA, MADRID
I IGUALADA

DOCÈNCIA

La Universitat de Lleida ha continuat
durant el curs 2017-18 el procés de
desplegament dels títols de grau i de
màster (i de dobles graus i de dobles
màsters), que sota els principis de l’Espai Europeu d’Educació Superior, conformen el conjunt de l’oferta acadèmica
d’aquesta institució.
Per tal de consolidar la qualitat aconseguida per aquesta oferta acadèmica,
contrastada i posada de relleu en diversos rànquings fets públics en els darrers mesos, la UdL ha impulsat de comú
acord amb les seves facultats i escoles
un conjunt d’activitats com el foment
de grups bilingües, la generalització de
les pràctiques acadèmiques externes
en empreses i institucions en graus i la
seva presència significativa en els màsters, la incorporació de la docència en
format dual i de l’alternança, l’atenció
personalitzada o l’enfortiment de les tutories, entre altres iniciatives.

En aquest sentit, s’ha seguit durant
aquest curs implementant el Programa
per a l’impuls del prestigi acadèmic i
social dels títols oficials de la UdL, que
mobilitza accions significatives dels
centres per consolidar i potenciar la
qualitat integral de l’oferta acadèmica.
D’igual forma, s’ha continuat desplegant el Programa de Suport al Professorat en Activitats Acadèmiques Dirigides
per a la Millora de la Docència al Grau.
Així mateix, s’ha aprovat la posada en
funcionament d’un Programa per al
desenvolupament de la docència online
a la UdL 2017-2020, que aposta per
una formulació institucionalitzada de
la docència online, amb formats diversos i flexibles, amb un fort component
d’innovació docent i d’internacionalització, però que es focalitza sobretot en
impulsar una oferta formativa de grau i
de màster online (no presencials o semipresencials) de qualitat acadèmica
i de prestigi social. Per tant, aquesta
proposta no actua sobre assignatures
individuals, sinó que actua globalment
sobre tot un projecte acadèmic, sigui
aquest un grau o un màster oficial, o un
projecte formatiu integrat de grau i de
màster.

També aquest curs hem continuat un
procés de consolidació i d’expansió de
la nostra activitat acadèmica fora del
territori lleidatà. En efecte, d’una banda, al centre adscrit de Barcelona, Escola Universitària de Turisme-Ostelea,
s’ha aprovat un nou centre l’Ateneu
Barcelonès que impartirà un màster
oficial. Igualment, la UdL comptarà amb
un centre adscrit a la ciutat de Madrid,
Next Centro Internacional de Estudios,
que també desplegarà un màster. Però,
sobretot, el desenvolupament d’aquesta política es concreta en la creació del
Campus Universitari d’Igualada-UdL,
que serà una realitat global el dia 1 de
setembre de 2018, però que ja té presència d’estudis de la nostra universitat. Aquest Campus comptarà amb els
graus en Infermeria, en Enginyeria en
l’Organització Industrial i Logística, en
Química, en Tècniques d’Interacció Digital i Computació, i en el doble grau en
Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia. Títols als que afegirem el màster
en Enginyeria del Cuir, i el màster en
Simulació i Atenció al Pacient. Aquesta
aposta acadèmica pot significar que en
quatre o cinc anys sumem quasi mil estudiants més a la matrícula de la UdL.
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L’oferta acadèmica del
curs 2017-18
En aquest curs, la UdL disposa de 32
graus i 12 dobles graus actius, als que
cal afegir un total de 39 màsters i 2 dobles màsters sent la xifra més elevada
assolida per aquesta universitat.

EL

EL

EL

81%
10%
5%
4%

I EL

DOCÈNCIA

EN GRAUS,

EN MÀSTERS

EN DOCTORAT

DE MOBILITAT

La matrícula d’estudiants,
evolució i característiques
durant el curs 2017-18 a
la UdL
En aquest curs, la UdL ha sumat un total de 10.438 estudiants de grau, màster i doctorat, incloent-hi aquí també els
estudiants procedents dels diferents
programes de mobilitat nacional i internacional. Aquesta és la xifra més elevada dels darrers anys.

el 10% —impactada possiblement
per la incertesa política del darrer
trimestre de 2017 que va afectar sobretot a Barcelona, i aquí als nostres
centres adscrits—. D’altra banda,
cal constatar que també augmenta
la capacitat d’atreure estudiants de
mobilitat i de doctorat.
• La UdL cobreix el 90% de les places
de grau que oferta i el 63% de les de
màster. Aquests percentatges estan
lleugerament per sota de la mitjana
del sistema universitari català. Aquí
s’evidencia un nombre considerable

de títols que s’omplen d’estudiants
totes les places disponibles, però
també tenim títols amb molt baixa
demanda.
• Aquest curs 2017-18 ha crescut
l’entrada de primer curs dels graus
en un 1%. Cal tenir present, com
element que l’ha condicionat, que el
curs anterior es va reduir el nombre
de places als graus de Medicina i
d’ADE. En tot cas, el comportament
de la UdL ha estat més favorable
que el percentatge de caiguda registrat en el conjunt d’universitats

Les principals agrupacions d’estudiants de la UdL
en el curs 2017-18
Màsters i dobles
màsters; 10,12
Doctorat; 5,73

Algunes de les trets definidors de l’evolució de la matrícula són els següents:
• El percentatge de creixement ha estat
del 0,4% respecte a l’any anterior. Una
evolució relativament millor que la registrada al conjunt d’universitats catalanes.
• Si bé els graus creixent en un 1%,
els màsters mostren una forta reducció amb una caiguda anual de quasi

Mobilitat (entrant);
3,11

Graus i dobles
graus; 81,04
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10.438

ALUMNES

públiques catalanes, que ha estat
clarament superior.
• El 81% són estudiants de grau, un
10% de màsters i la resta de doctorat
i de mobilitat.
• El 58% dels estudiants de la UdL són
dones i un 42% homes, tot i que hi ha
notables diferències per titulacions i
per centres.
• Un 53% dels estudiants resideixen
a la província de Lleida —destacant
fortament la comarca del Segrià—;
un 21% a la resta de Catalunya
—especialment a Barcelona—; un
19% a la resta d’Espanya —desta-

cant l’Aragó, les Illes Balears i el País
Valencià—; i un 6% a l’estranger.
• La matrícula de la UdL reflexa que
capta un nombre sensiblement baix
d’estudiants de nacionalitat estrangera dels que resideixen habitualment al nostre país (immigrants i/o
fills d’immigrants), degut a que una
part important desprès de l’educació
obligatòria s’adreça directament al
mercat laboral i no segueix estudis
superiors.
• El 11% dels estudiants de la UdL tenen nacionalitat estrangera (tot i que
el 40% resideixen a Espanya). Cal te-

nir present que en els màsters el pes
dels estrangers arriba al 20% i en el
doctorat a quasi el 24%.
• Per nacionalitats sobresurt el paper
de Romania, d’on provenen el 15%
dels estudiants estrangers que matriculats a la UdL, seguida d’Andorra,
Marroc, Itàlia, Xina i Brasil.

Evolució global de la matrícula d’estudiants de la UdL, 2014-2018
Tipologia de l’estudi
Llicenciatures i enginyeries (plans a estingir)
Graus i dobles graus
Màsters i dobles màsters
Doctorat
Mobilitat (entrant)
Total estudiants UdL

DOCÈNCIA

Total estudiants matriculats
curs 2014-2015
54
8159
881
532
296
9922

Total estudiants matriculats
curs 2015-2016
7
8293
1034
608
285
10227

Total estudiants matriculats
curs 2016-2017
0
8364
1177
573
320
10434

Total estudiants matriculats
curs 2017-2018
0
8446
1060
600
332
10438
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País de nacionalitat dels estudiants estrangers de la UdL,
curs 2016-17

Distribució per centres dels estudiants de grau i de màster de la UdL,
curs 2017-18

Rússia
0,97%
Romania
15,03%

Altres
17,40%

Bulgària Mèxic
0,97% 1,14%

França
1,14%

Facultat de Medicina
10,44
Facultat de Lletres
8,1

Algèria
1,23%

Marroc
10,46%

Korea del Sud
1,41%
Alemanya
1,23%

Andorra
9,31%
Itàlia
7,38%

Escola Universitària de
Turisme-Ostelea
Facultat d'Economia, Dret i
1,4
Turisme
16,88

Xina
Brasil
5,98%
5,45%

Xile
2,55%
Portugal
Colòmbia 3,43%
4,66%

Equador
3,25%

Facultat d'Educació,
Psicologia i Treball Social;
23,71

Ucraïna
1,49%

Argentina
1,49%

Facultat d'Infermeria i
Fisioteràpia
8,46
Institut Nacional
d'Educació Física de
Catalunya
6,9

Bolívia
1,93%

Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària
13,87

Perú
2,11%

Escola Politècnica Superior
9,3
Escola de Relacions
Laborals
0,93

Origen territorial dels estudiants matriculats a la UdL, curs 2017-18
Total matriculats
residents a
l'estranger
7%

Nacionalitat de l’estudiantat de la UdL en el curs 2016-17
100

6,82
18,51

90

11,25

18,24

80

Total matriculats
residents a la resta
d'Espanya
19%

70
60
50

97,24
93,18
81,49

40

Total matriculats
residents a Lleida
53%

88,75

81,76

% nacionalitat estrangera
% nacionalitat espanyola

30
20
10

Total matriculats
residents a la resta de
Catalunya
21%

DOCÈNCIA

2,76

0
Graus i dobles
graus

Màsters i dobles
màsters

Doctorat

Mobilitat (entrant)

Total estudiants
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Alumnes matriculats per sexe i curs. Curs 2017/2018
Sexe
Home
Dona

1r curs
11
6

2n curs
4
5

3r curs
5
4

4t curs
21
17

Alumnes matriculats per edats i curs. Curs 2017/2018
Especialització
5
2
Total:

Total
46
34
80

Edat
De 50 a 55
De 56 a 60
De 61 a 65
De 66 a 70
Més de 70

Centre de Formació
Contínua
Activitats de formació realitzades
Durant el curs 2017-18 s’han presentat un total de 188 propostes formatives. El nombre total de cursos de formació continua realitzats entre maig
de 2017 i el 30 d’abril de 2018 ha estat de 115, un 61,2% del total.

1r curs
1
4
7
5
0

2n curs
0
3
2
2
2

3r curs
1
1
2
5
0

4t curs
0
3
12
13
10

El nombre total d’alumnes ha estat
de 2125, dels quals 1225 eren dones
i 900 homes. Un total de 1627 alumnes han participat en els programes de
Màster/Diploma de postgrau/Expert/
Especialista, mentre que 498 alumnes
han participat en els cursos d’especialització.

Especialització
0
1
2
3
1
Total:

Total
2
12
25
28
13
80

Unitat de Programes
Específics
El Programa Sènior
En el curs acadèmic 2017-2018 el
nombre total d’estudiants matriculats
al Programa Sènior ha estat de 80, dels
quals 73 pertanyen a la titulació de Diplomat/da Sènior (22 al pla antic i 51 al
pla nou) mentre que els 7 restants ho
són del d’Especialista Sènior.

2.125

ALUMNES
MATRICULATS AL CENTRE
DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Tipologia cursos
Modalitat cursos realitzats
Modalitat cursos anul·lats
Total cursos presentats

DOCÈNCIA

Presencial
67
51
118

Semi presencial No presencial Total Presencial
30
18
115
58,3 %
13
9
73
69,9 %
43
27
188
62,8 %

Semi presencial No presencial Total Presencial
26,1 %
15,7 %
100 % 56,8 %
17,8 %
12,3 %
100 % 43,2 %
22,9 %
14,4 %
100 % 100 %

Semi presencial No presencial Total
69,8 %
66,7 %
61,2 %
30,2 %
33,3 %
38,8 %
100 %
100 %
100 %
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4. QUALITAT

La Universitat de Lleida ha col·laborat
amb la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, destacant les accions següents:

LA UDL

CAPDAVANTERA
EN QUALITAT SEGONS
ELS RÀNQUINGS

GOVERN I ACTIVITAT INSTITUCIONAL
QUALITAT

• Concursos i premis d’emprenedoria
Col·laboració en l’organització de
concursos que s’impulsen amb la
finalitat de fomentar la creació d’empreses promogudes per estudiants,
titulats o investigadors en formació
de la UdL i animar aquests col·lectius
a aplicar els coneixements obtinguts
en la seva etapa de formació universitària en el desenvolupament de
productes i/o serveis amb la possibilitat de ser explotats comercialment.

• Programa Explorer, joves amb idees
(Abans Santander YUZZ), patrocinat
pel Banco Santander. Es tracta d’un
programa per a emprenedors universitaris que es convoca anualment
amb l’objectiu d’impulsar el talent
jove i l’esperit emprenedor de joves
d’entre 18 i 31 anys, i que els ofereix
suport, formació i assessorament per
elaborar plans de negoci i per crear
la seva empresa.
En la mateixa línia, es participa en altres tipus de premis i concursos, com
en el cas dels premis a l’emprenedoria
Iberus-CLH Emprende, organitzat per
Campus Iberus.

Una altra acció impulsada en la línia de
les actuacions de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària és el
Servei d’Assessorament a la Creació
d’Empreses. Amb aquest servei el que
es pretén és incentivar la creació d’empreses per part dels membres de la comunitat universitària.
També s’impulsa el Programa de Suport
al TFG i TFM, que s’adreça a aquells
alumnes que, independentment de la
seva titulació, detecten en el seu TFG
o TFM una oportunitat de negoci i volen estudiar la seva viabilitat econòmica-comercial.

• Concurs Idea UdL
El concurs, de periodicitat bianual, l’organitza
la Universitat de Lleida
amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Alcarràs
i GLOBALleida i té com
a objectiu impulsar la
creació d’empreses innovadores que puguin
generar activitat econòmica a les terres de
Lleida.
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Rànquings

1

10

a POSICIÓ EN PRÀCTIQUES
a POSICIÓ EN
EN EMPRESES I ORIENTACIÓ
ENSENYAMENT I
INTERNACIONAL DELS GRAUS APRENENTATGE I EN ÍNDEXS
DE CITACIONS

5

a POSICIÓ EN VALORACIÓ
DELS ESTUDIANTS

6

a POSICIÓ EN QUALITAT
D’ENSENYAMENT

7

a POSICIÓ EN ORIENTACIÓ
INTERNACIONAL DELS
MÀSTERS

17

a POSICIÓ EN
PUBLICACIONS DE RECERCA

18

a POSICIÓ DE 73
UNIVERSITATS ESPANYOLES

331

La Universitat de Lleida segueix
ben posicionada en els principals rànquins nacionals i internacionals.
QS World University Rankings
by subject 2017
Food Science and Technology: lloc 40 de 300 ranquejades
mundialment.
Agricultural Sciences: posició
101-150 de 500 ranquejades
mundialment.
Veterinary Sciencies: posició
101-150 de 200 ranquejades
mundialment.

Ranquing CyD 2018
1ª Universitat en pràctiques en
empresa a la regió.
10ª Universitat en recerca.

Unitat de qualitat
i planificació docent
Sistema de garantia interna
de la qualitat de les
titulacions (SGIQ)
Aquest curs s’han continuat realitzant accions per tal preparar els
centres per a l’acreditació institucional. En concret, s’han revisat
els procediments inclosos en el
seu Sistema de Garantia Interna
de la Qualitat i s’ha iniciat la revisió dels Manual del Sistema de

Qualitat de cada centre. També
s’ha fet la primera revisió i seguiment dels indicadors associats
a tots els procediments i s’han
definit accions de millora en les
àrees que s’han identificat com a
necessari.
Enquestes
En l’àmbit dels estudis d’opinió
s’ha començat una prova pilot
d’enquesta online amb l’última
enquesta en paper que encara es
gestiona amb becaris i assistència presencial a l’aula: l’enquesta
d’assignatura i professor. Aquesta
prova s’ha realitzat amb els màsters de docència virtual i semipresencial que fins ara no disposaven
d’un mecanisme satisfactori per a
recollir l’opinió del seu alumnat.

a POSICIÓ DE 1.614
UNIVERSITATS

9

a POSICIÓ EN GRADUATS
DE MÀSTER QUE TREBALLEN
EN EL TERRITORI I EN
PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
ALTAMENT CITADES

QUALITAT

CyD: analitza 73 universitats públiques i
privades espanyoles.
U-Multirank: analitza 1.614 universitats de
95 països i 75 universitats espanyoles.
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Acreditacions externes de graus
i màsters
Al llarg del curs 2017-18 han continuat
les acreditacions de programes de grau
i màster. Algunes d’aquestes acreditacions han suposat la segona acreditació
des dels inicis de la titulació, ara fa vuit
anys. Les visites han estat les següents:

LA UDL ÉS LÍDER
A CATALUNYA EN
LA IMPLANTACIÓ DEL

SISTEMA
DUAL

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball
Social
• Màster en Formació del professorat
de secundària i batxillerat, formació
professional i ensenyament d’idiomes (segona acreditació).

• Màster en Psicologia general sanitària (primera acreditació).
• Màster en Psicopedagogia (segona
acreditació).
Escola de Relacions Laborals
• Màster en Direcció i Gestió Laboral
(primera acreditació).
En aquests moments es coneix el resultat de l’acreditació positiva de totes
les titulacions que han rebut un comitè
extern.

Formació dual
La UdL és líder a Catalunya en la implantació del sistema dual en els estudis
superiors i està implicada en diversos programes d’investigació europeus sobre la
Formació Dual que permetran dotar-nos
de punts de referència i espais de reflexió
fonamentals per avançar en bona direcció.
S’ha obert una via de treball amb la unitat
de pràctiques per gestionar les estades
dels nostres alumnes a les empreses emprant la plataforma de la unitat de pràctiques, facilitant tan la gestió dels convenis
com la relació entre estudiats i empresa
per la seva contractació.

EN ELS ESTUDIS SUPERIORS

QUALITAT
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5. RECERCA, TRANSFERÈNCIA
DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA

6,1

LA UdL HA CAPTAT
MILIONS EN PROJECTES
I CONVOCATÒRIES DE
RECERCA EXTERNS

La recerca és una de les tasques estratègiques que té encomanades la Universitat i que formen part del seu motiu
de ser. La producció de coneixement i
la seva transferència a la societat per a
la generació de valor afegit i millora de
la qualitat de vida de les persones en
són els objectius finals. El mecanisme
més rellevant de transferència del coneixement de les universitats és la formació de titulats competents en coneixements i habilitats i la seva inserció en
el món laboral. Complementàriament, la
producció de coneixement i la transferència a la societat passen pel desen-

volupament de projectes de recerca i la
formació de personal especialitzat.

Finançament de la recerca
Atès que la captació de recursos en
convocatòries competitives és clau per
a la recerca, la Universitat de Lleida estimula la participació i valora l’èxit en
les convocatòries competitives reconeixent aquestes activitats en el Pla de
Dedicació Acadèmica de la universitat
i promovent una convocatòria d’intensificació de la recerca orientada, prin-

cipalment, a la captació de projectes
europeus.
Del finançament captat durant l’any
2017 per la Universitat de Lleida 4 milions d’euros provenen de la participació
en projectes de recerca internacionals i
2,1 milions de les convocatòries 2017
del Plan Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad, en la qual han
estat seleccionats per al seu finançament 21 projectes de la Universitat.
Paral·lelament, i d’acord amb el Pla de
Recerca aprovat pel Consell de Govern,

Fons dels recursos no competitius (en M€).
Import de l’anualitat 2017

0,60
Privat
Públic
1,50

RECERCA,
TRANSFERÈNCIA
DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA
GOVERN I ACTIVITAT
INSTITUCIONAL
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la Universitat de Lleida promou l’activitat de centres de recerca que agrupin
els investigadors en les quatre àrees
temàtiques que es consideren estratègiques: Agroalimentació (Agrotecnio i
CTFC), Biomedicina (IRBLleida), Tecnologia i Sostenibilitat (INDEST) i Desenvolupament Social i Territorial (INDEST).
L’any 2017, la UdL va destinar un pressupost de 200.000€ per ajudar al funcionament dels centres.

64

S’HAN ATORGAT
BEQUES I CONTRACTES
PREDOCTORALS

Suport a la recerca

terio de Economía y Competitividad; 4
de Formación de Profesorado Universitario (FPU), del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, i 12 corresponen a
investigadors en formació que han obtingut el reconeixement de l’assimilació
o d’homologació essent finançats amb
pressupost de projectes de recerca o
per altres entitats.
D’altra banda, gràcies al finançament
del projecte “Iberus Talent” impulsat
pel Campus Iberus, la Universitat de
Lleida tindrà en els propers 5 anys 10

La Universitat de Lleida, conscient de la
importància de les persones i els factors que les envolten per a l’èxit en la
recerca, ha gestionat diferents convocatòries per a personal predoctoral en
formació. El nombre total de beques i
contractes predoctorals que s’han atorgat durant el 2017 és de 64. D’aquests,
27 són del programa propi de la UdL,
4 finançades pel Banc de Santander,
10 de la convocatòria FI-DGR, de la
Generalitat de Catalunya gestionat per
l’AGAUR; 7 ajuts de Formación de Doctores (FD), vinculats a projectes del Plan
Nacional de I+D+I concedits pel Minis-

Origen dels recursos competitius (en M€).
Convocatòries del 2017

1,1

0,7

2,8

Catalunya
Estat
Europa/Món

4

RECERCA, TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA

places d’investigador en formació de
Marie Sklodowska-Curie corresponents
a la convocatòria H2020-COFUND2017.
Totes aquestes places, i les de les convocatòries UdL, seran publicitades amb
els perfils corresponents a la web EURAXESS, que centralitza les ofertes de
treball en ciència a Europa amb la finalitat de trobar els millors candidats
per a incorporar-se a aquestes ofertes
de treball d’acord amb les directrius del
segell d’excel·lència en contractació
de recursos humans per a la recerca
(HRS4R).

Propi
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Els centres de recerca:
liderant la generació de
coneixement

EURECAT I LA UdL
APOSTEN PER LA

INNOVACIÓ
INDUSTRIAL EN EL SECTOR
AGROALIMENTARI

Els centres de recerca tenen la seva
pròpia dinàmica al voltant de línies estratègiques. La UdL té dos centres propis
(INDEST i INSPIRES) i participa en tres
centres CERCA (Agrotecnio, IRBLLEIDA i
CTFC).
Pel que fa referència a Agrotecnio els
investigadors durant el 2017 han publicat 167 treballs, dels quals més del
85% s’han publicat en revistes de major impacte científic. Durant el mateix
any els investigadors del centre han
desenvolupat 30 projectes competitius
a més de 17 convenis amb empreses
nacionals i internacionals, col·laborant
amb més de 200 institucions internacionals.
Durant l’últim any, l’IRBLleida ha ajustat
la seva trajectòria i accions a la missió
i visió marcades al Pla Estratègic. Seguint aquest pla destaquem quatre iniciatives: (1) Potenciar el model d’apre-

RECERCA, TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA

nentatge de la medicina utilitzant el
model porcí. (2) El ‘El Bus de la Salut’,
que genera coneixement integrant els
factors de risc tradicionals, factors mediambientals i socioeconòmics en una
població àmplia. (3) Creació del sistema
informàtic KIRBHY (Knowledge, Insight
and Research in Biomedicine to improve Healthy our SocietY), que faciliti treballar amb grans bases de dades (big
data) i arribar a definir perfils de risc o
altres alarmes clíniques que permetin
implementar la medicina de precisió
o personalitzada. (4) Constituir-nos en
punt de referència de lipidòmica per a
Catalunya.
El centre INSPIRES ha tingut una activitat important. Durant el curs acadèmica han publicat més de 60 articles.
També s’ha fet un esforç per tal de visualitzar l’activitat de l’institut amb 12
seminaris, 3 jornades i un congrés. Les
activitats de l’institut han aparegut 59
cops en premsa i mitjans audiovisuals.
Pel que fa als resultats de projectes,
el 2017 el conjunt dels investigadors
d’INSPIRES van aconseguir projectes

per un valor de 925.901€ en convocatòries públiques, especialment en projectes europeus (H2020 i Erasmus+), i
es van signar convenis i serveis per un
total de 290.360€.
Pel que fa al centre INDEST, s’ha establert una col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) per tal de desenvolupar
projectes en col·laboració. El centre
va organitzar la trobada INDEST escolta el territori, amb la col·laboració
del Consell Social de la UdL a la fi de
donar a conèixer l’institut a la societat
i el territori. El mes de setembre es va
publicar la Convocatòria 2017 d’ajuts
de l’INDEST per a projectes de recerca
d’interès per la seva temàtica interdisciplinar i va organitzar la segona edició de La Nit dels Investigadors de la
Universitat de Lleida. Finalment, al novembre va tenir lloc la primera edició
del Congrés Internacional de l’INDEST:
Desenvolupament Social i Territorial
amb la col·laboració i participació de
ponents internacionals reconeguts en
el seu camp de recerca.
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Transferència i lideratge
de projectes institucionals

LIDERA

LA UdL
PROJECTES INSTITUCIONALS

La Universitat de Lleida lidera la comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA), acreditada per ACCIÓ a principis de 2018,
amb un pressupost de 10.705.649€ en
projectes, finançats en part per FEDER
en un total de 3.303.265€. La Universitat de Lleida participa finalment en tres
dels set projectes aprovats. El projecte
de coordinació, que correspon a la UdL,
té un pressupost afegit a l’anterior de
411.624€ amb un cofinançament FEDER

de 183.906€. Aquesta comunitat és
una molt bona oportunitat per al sector
i ha de permetre un major lideratge
de la nostra universitat pel que fa a la
innovació tecnològica agroalimentària.
Dins del desenvolupament de la RIS3CAT, la UdL ha proposat diferents
projectes dins dels PECTs liderats per
l’Ajuntament de Lleida i per la Diputació. Destaca l’operació Tecnificació
agroindustrial —la tecnificació com a
eix principal d’innovació en la indústria agroalimentària presentada per
la UDL, que ha estat aprovada per un

Producció científica indexada al Web
of Science. Any 2017

Producció científica classificada
al Cardhus+. Any 2017

7%

23%

30%

cost total de 1.051.376€, dins del INNO4AGRO—Ecosistema innovador per
a un sector agroalimentari intel·ligent.
En aquest projecte destaca la proposta
Agritech BIG DATA per a desenvolupar
una plataforma d’analítica de dades en
el sector agroalimentària. La UdL participa també en el PECT El bosc: Primer recurs de l’economia verda i en
PECT Porcí de lleida, la producció sostenible intel·ligent amb els projectes
IMBIOFUST, INNOVATRUF i PORCI-EFICIENT, amb una despesa acceptada de
884.992€, 339.831€ i 602.039€ respectivament.

5%

A
B
C

Q1

19%

Q2

D
23%

Q3
69%

Q4

24%
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Tesis llegides per àmbit i gènere. Any 2017
20

15

10

5

0

Home

LA UdL PARTICIPA
EN ELS PROJECTES
D’ESPECIALITZACIÓ I
COMPETITIVITAT TERRITORIAL

(PECT)

ACCIÓ ACREDITA LA COMUNITAT
RIS3CAT LIDERADA PER LA
UDL AMB UN PRESSUPOST DE

10,7 M€

RECERCA, TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA

Dins del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentàri, destaca la posta en marxa
definitiva d’EURECAT-Lleida, que ha
absorbit l’antic MaqCentre, una aposta
estratègica que ha de permetre que la
UDL participi en projectes d’innovació
industrial avançada.

Dona

entitat per a desenvolupar un Hub que
inclogui el processament i manteniment
de bases de dades, el control d’accés
en base a projectes, i al desenvolupament de noves eines analítiques basades en mètodes de data science.

La UdL com a HUB de la
Global Forest Biodiversity
Initiative (GFBI)
La GFBI reuneix especialistes de tot el
món en l’àmbit forestal amb l’objectiu de desenvolupar projectes de gran
abast en gestió forestal i en l’avaluació
de l’impacte de la pèrdua de biodiversitat. Dins de la proposta Agritech BIG
DATA la UdL ha estat escollida com a
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6. PROJECCIÓ I COOPERACIÓ

Unitat de Desenvolupament
i Cooperació
Aquest curs 2017-18 s’ha constituït la
Comissió UdL-Refugi que ha confirmat
a la UdL com a Universitat acollidora
s’ha elaborat el protocol per a l’acollida de persones procedents dels campaments de refugiats del Líban dins un
programa conveniat entre la Generalitat
de Catalunya i les universitats catalanes.

Dins de la tasca que duta a terme durant el curs 2017-18 destaquem les
accions de cooperació vinculades amb
la cooperació per al desenvolupament
mitjançant ajuts a projectes cooperació
internacional, a mobilitats solidàries i a
recerques sobre el quart món. Aquesta
accions són dutes a terme per membres
de la comunitat universitària (PDI, PAS i
alumnat) i s’adrecen als països en situació més desafavorida segons la llista
de l’Índex de Desenvolupament Humà
(IDH) del Programa de Nacions Unides

per al Desenvolupament (PNUD). Poden
comptar amb un finançament gràcies
amb 0’7% dels ingressos per matrícules i a l’aportació del PDI i el PAS adherit
a la campanya “Dóna el teu 0,7%”.
Durant el curs 2017-18 s’han presentat (i pendents de resolució) 3 projectes
Erasmus+KA2 coordinats per PDI de la
UdL (dos de l’ETSEA i un de la FEPTS) i
11 projectes en els que PDI de la UdL
participa.

S’HA CONSTITUIT LA COMISSIÓ

UdL-REFUGI
Ruanda
Rep Dem Congo

Campament
refugi Saharauí
Educació
Construcció/
infraestructura

Àfrica
Subsahariana

Agrícola-ramader

Amèrica del
Sud
Salut-nutrició

Tailàndia

PROJECCIÓ I COOPERACIÓ

Guatemala
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Estudiantat sortint per centres
(tots els programes)

Persones sol·licitants d’ajuts de mobilitat
Solidària per gènere

Homes
4%

EURL
0%
EPS INEFC
11% 7%
FM
22%

ETSEA
12%
FDET
12%
FEPTS
23%

SUPORT
COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

FIF
7%

Persones sol·licitants de projectes
de Cooperació per gènere

PROJECCIÓ I COOPERACIÓ

Dones
96%

Estudiantat sortint per programes
Erasmus estudis KA1037
1%

LA UDL DÓNA
A PROJECTES DE

I MOBILITAT SOLIDÀRIA

FL
6%

Homes
42%
Dones
58%

Mobilitat UdL
27%

Erasmus pràctiques KA103 - Consorcis
1%

Erasmus
pràctiques KA103
14%
SICUE
10%

Erasmus estudis KA103
47%
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Unitat de Relacions
Internacionals
La unitat de Relacions Internacionals
fomenta la mobilitat de la comunitat
universitària de la UdL envers altres països, per una banda, i acull estudiantat,
PDI i PAS procedent d’altres institucions
d’arreu del món, per l’altra.

ACORDS BILATERALS DE
COOPERACIÓ ACADÈMICA

132
35

AMB
DE

INSTITUCIONS

PAÏSOS

A més, Relacions Internacionals treballa
en accions per a la captació d’estudiantat estranger, com el programa d’ajuts
per a estudiantat de màster procedent
de sistemes universitaris estrangers i
l’assistència a fires internacionals.
En total, la UdL té signats acords bilaterals de cooperació acadèmica amb 132
institucions d’ensenyament superior

de 35 països. Per altra banda, durant
2017-18 han estat en vigor un total de
211 convenis Erasmus+ KA103 entre la
UdL i institucions d’ensenyament superior de 25 països europeus i 9 convenis
Erasmus+ KA107 amb institucions de
9 països associats no-europeus. Finalment, en el marc del programa SICUE
d’intercanvi entre centres universitaris d’Espanya, la UdL ha mantingut 43
acords bilaterals de cooperació.
Estudiantat
La mobilitat acadèmica internacional a
la UdL s’articula a l’entorn de diferents
programes: el programa Erasmus+
KA103, per a la mobilitat amb universitats europees, els Erasmus+ KA107,
per a mobilitat amb països associats,
les beques Erasmus pràctiques, el Pro-

Mobilitat per nivell d’estudis i per gènere
Nivell d’estudis Sortint %
Entrant %
Grau
92,3
82,6
Màster
7,3
14,7
Doctorat
0,3
2,7

PROJECCIÓ I COOPERACIÓ

Gènere
Femení
Masculí
Sense resposta

grama de Mobilitat Pròpia de la UdL,
i col·labora en els programes Study
Abroad o els programes d’estudiants
visitants. Igualment, els estudiants
han pogut participar a programes de
mobilitats Erasmus+ gracies a la participació de la UdL a diferents consorcis
(Iberus, Eix).
Aquest curs 2017-18, 340 estudiants
de la UdL han participat a un programa de mobilitat, 305 dels quals a l’àmbit internacional. 164 ho han fet en un
Erasmus estudis KA103 o 107, 91 en
el programa de mobilitat UdL i 50 en el
Erasmus Pràctiques. 35 estudiants han
participat a la mobilitat SICUE. 3,25 %
dels estudiants de la UdL ha participat
a un programa de mobilitat.

Sortint %
60,3
39,7
0,0

Entrant %
63,0
36,7
0,2
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Mobilitat Estudiantat entrant
Durant el curs 2017-18, la UdL ha rebut
400 estudiants estrangers en mobilitat: 137 Erasmus estudis europeus, 29
Erasmus de països associats, 17 Erasmus pràctiques i 155 del programa de
mobilitat UdL. 46 estudiants xinesos han
participat al Diploma d’Estudis Asiàtics i
14 als 2 màsters Eramus Mundus. Finalment, 8 estudiants espanyols han vingut
a la UdL en el context del programa SICUE.

400

ESTUDIANTS
ESTRANGERS DE MOBILITAT

Mobilitat internacional del Personal
Docent i Investigador

diantat entrant i sortint més elevades
a la UdL. S’han enviat estudiants a
29 països diferents i la UdL ha acollit estudiantat procedents de 33 països. Itàlia és la destinació preferida
de l’estudiantat de la UdL seguida de
Mèxic i Xile. Les mobilitats per a les
pràctiques mostren un interès creixent.

Un total de 66 PDI de la UdL ha pogut
participat a una mobilitat internacional
amb algun ajut gestionat per la Unitat
de Relacions Internacionals de la UdL.
53 PDI estranger ha visitat la UdL amb
un finançament Erasmus+ de la seva
pròpia universitat (KA103) o de la UdL
(KA107) o amb ajuts de la UdL per a
professorat estranger visitant. Finalment 52 persones han visitat la UdL
durant un mínim d’una setmana i la
seva estada ha estat comunicada a Relacions Internacionals.

Els centres dels que han rebut més estudiants estrangers són la Facultat de
Lletres i l’ETSEA mentre que els que
més n’han enviat són les FEPTS i Medicina.

El curs 2017-18 ha estat històricament, el curs amb mobilitats d’estu-

Estudiantat sortint i entrant per centres
90

79

80

72

70

75

67
58

60
50
40

44
37

48
39

46

40
32

30

29
25

20

Sortint

10

10

1 0

0
EPS
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Entrant

24

20

ETSEA FDET FEPTS

FIF

FL

FM

INEFC

0

4

0

EURL Ostelea CFC
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Estudiantat entrant per centres
(tots els programes)

Estudiantat entrant per programes

EURL
Ostelea 0%
1%
INEFC
3%
CFC
11%

Erasmus
pràctiques KA103
4%
Diploma de
Estudios
Hispánicos
11%

SICUE
2%

FM
11%

EPS
11%
FL
14%
ETSEA
18%

171
6

MEMBRES DEL PAS HAN
i
PARTICIPAT EN EL PROGRAMA
DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Erasmus estudis
- KA103
34%

FIF
7%
FDET
16%

MEMBRES DEL PDI

Erasmus Mundus
4%

FEPTS
8%

Mobilitat UdL
38%
Erasmus estudis
- KA107
7%

Programes de mobilitat de PDI gestionats per RI
Estades de docència Erasmus KA103 *
Estades de docència Erasmus KA107
Ajuts UdL per a activitats de mobilitat internacional **
Estades de formació Erasmus KA103 *
Ajuts UdL per a professorat estranger visitant
Personal visitant
Total

Sortint
23
9
21
13

Entrant
10
12

31
52
105

66

Total
33
21
21
13
31
52
171

* Les dades d’Erasmus PDI KA103 entrant són parcials.
** Dades de la convocatòria 2017/18 (inclou segon semestre 2016/17).

Mobilitat internacional del Personal d’Administració i Serveis
Programes de mobilitat de PAS
Ajuts UdL per a activitats de mobilitat internacional
Estades de formació Erasmus*
Total

Sortint
2
2
4

Entrant
2
2

Total
2
4
6

* Les dades d’Erasmus PAS KA103 entrant són parcials.

PROJECCIÓ I COOPERACIÓ
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7. INFRAESTRUCTURES, COMPROMÍS
SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

EL PARC FOTOVOLTAIC DE
LA UDL EVITA L’EMISSIÓ A
L’ATMOSFERA
DE CO2

400t

INFRAESTRUCTURES, COMPROMÍS SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

En el capítol de nous edificis, s’ha signat el contracte per a la urbanització de
l’entorn de l’edifici Biomedicina (campus Ciències de la Salut), s’ha posat a
ple funcionament l’edifici Serveis Hospitalaris Veterinaris (campus ETSEA)
s’ha signat el contracte per a la construcció de la primera fase (fonaments,
estructura i tancaments) de l’edifici
Polivalent 2 (campus Cappont) i s’ha
iniciat la construcció de l’edifici Unitat
Quirúrgica Docent (per a la doble titulació Veterinària i Ciència i Producció Animal i situat a Torrelameu). Associada a
la Unitat Quirúrgica Docent, s’ha rebut
una Unitat Quirúrgica Mòbil.
En l’apartat d’obres menors, s’ha donat especial importància a les accions
necessàries per a millorar l’accessibilitat a edificis, incrementar la eficiència de la climatització (renovació i
monitorització remota dels sistemes
de control de la climatització de cinc
edificis) i incrementar el nombre o la
dotació d’aules (incloent-hi l’electrificació de les taules).

Des del passat mes de juny de 2017, està
en funcionament la instal·lació fotovoltaica per autoconsum al campus Ciències
de la Salut, de 83 kWp, que és la més
gran fins avui en un edifici universitari. En
aquest temps ha produït 125.000 kWh
d’energia elèctrica, dels quals el 91%
s’han autoconsumit i el restant 9% s’han
exportat a la xarxa. Aquesta energia produïda ha servit per cobrir un 18% de les
necessitats de l’edifici. Juntament amb la
resta d’instal·lacions, el parc fotovoltaic
de la UdL, format ja per sis instal·lacions
ubicades en coberta, amb un total de 499
kWp de potència, ha produït 670 MWh i
ha evitat l’emissió a l’atmosfera d’unes
400 t de CO2.

Recursos documentals
La gestió dels recursos documentals
de la UdL i les activitats de formació
i suport als membres de la comunitat
universitària en aquest tema són dutes a terme per la unitat Biblioteca i
Documentació. El nombre d’usuaris,
la compra de llibres electrònics i monografies, el nombre de subscripcions
a publicacions periòdiques en format
paper i electrònic han tingut un comportament similar al del curs passat.
Amb la migració al nou sistema de
gestió, s’ha implementat l’eina CercaTot, que permet fer una cerca única
als recursos d’informació.
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Promoció de la salut

100

ORDINADORS
LLIURATS A L’ONG NOVES
TECNOLOGIES PER ÀFRICA
(FUNDACIÓ LLUIS LLACH)

En l’àmbit de la promoció de la salut
dels membres de la comunitat universitària, s’han realitzat activitats de
conscienciació el Dia Mundial sense
Alcohol i el Dia Mundial del Risc Cardiovascular. S’han organitzat conferències
i tallers sobre nutrició i cuina saludable,
han tingut lloc classes d’activitat física
i s’han organitzat amb gran èxit en tots
els campus els Esmorzars i Berenars
Saludables. La Setmana Saludable
s’ha consolidat, amb l’organització de
la segona edició i l’organització de la I
Jornada de Promoció de la Salut, en la
qual es va incloure la nova tècnica de
pauses saludables.

del Consell de Govern de la universitat.
Aquest curs s’ha presentat la aplicació
per a mòbils de la web www.reudlitza.
udl.cat AppReUdL, en la qual s’ha inclòs
la possibilitat de cedir manuals i llibres
d’assignatures (idea guanyadora del
segon premi del III Concurs d’idees sostenibles) i s’ha obert la web a qualsevol persona interessada. També s’han
enviat a Senegal més d’un centenar
d’ordinadors lliurats a l’ONG Noves

Tecnologia per Àfrica (Fundació Lluís
Llach), provinents de particulars i de la
mateixa Universitat, s’han aconseguit
dues noves subvencions de l’Agència de
Residus (disminució de la generació de
residus i prevenció del malbaratament
alimentari), s’ha fet un tancament per
a unes 90 bicicletes al campus ETSEA i
s’ha signat un conveni amb la Fundació
SEUR, per a recollir taps d’envasos de
plàstic amb finalitats solidàries.

Medi ambient
La coordinació i l’impuls d’accions en
l’àmbit del l’ambientalització i de la
sostenibilitat a la UdL són dutes a terme per la Comissió de Medi Ambient
de la UdL, una comissió no delegada

INFRAESTRUCTURES, COMPROMÍS SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
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8. ACTIVITATS CULTURALS

Serveis Culturals

30

MEDALLES D’OR,

24
I

26

La programació dels Serveis Culturals
ha continuat orientada cap al doble
objectiu d’assegurar a la comunitat
universitària una oferta d’activitats de
lleure i esbarjo atractiva, així com ferse ressò de la presència cultural de la
Universitat dins la ciutat de Lleida i les
terres de Ponent. Aquests objectius
s’han realitzat a través dels concerts
programats en la XXV Temporada Musical, de les exposicions programades
pel programa “Iniciatives Plàstiques” i
col·laborant amb les projeccions cinematogràfiques organitzades des de
la Filmoteca de les Terres de Lleida i
organitzant el 13è Cicle de Cinema i

Drets Humans. També han tingut continuïtat les agrupacions estables de la
UdL: l’Espai de Teatre, els Grups de
Dansa Contemporània, l’Unicorn (Cor
de la UdL) i l’Ensemble UdL (Conjunt
instrumental).

Servei d’Esports
El Servei d’Esports ha concentrat l’activitat esportiva de la Universitat de Lleida
en diferents direccions. En les activitats
dirigides, han participat un total de 133
alumnes (63 homes i 70 dones) i, en les
competicions internes programades, hi
han pres part 263 alumnes. També s’ha
participat en diverses lligues i campio-

nats universitaris a nivell català, espanyol i internacionals. En el Campionat
de Catalunya Universitari, han participat 348 alumnes (181 homes i 167
dones). En el d’Espanya, 56 alumnes
(15 homes i 41 dones) i en l’Internacional 16 alumnes (7 homes i 9 dones).
Pel que fa al medaller, en el Campionat
de Catalunya Universitari, els nostres
esportistes han obtingut 23 medalles
d’or, 20 d’argent i 24 de bronze. En el
Campionat Espanya Universitari els resultats han estat, 3 medalla d’or, 3 d’argent i 1 de bronze. En els Campionats
Internacionals Universitaris, 4 medalles
d’or, 1 d’argent i 1 de bronze. Total: 30
medalles d’or, 24 medalles d’argent i
26 medalles de bronze.

MEDALLES D’ARGENT

MEDALLES DE BRONZE

ACONSEGUIDES PER
L’ESTUDIANTAT DE LA UDL EN
COMPETICIONS UNIVERSITÀRIES

GOVERN I ACTIVITAT
ACTIVITATS
CULTURALS
INSTITUCIONAL
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Universitat d’Estiu

3.366

ALUMNES
MATRICULATS A LES AULES
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

CURSOS
A LA UNIVERSITAT D’ESTIU

S’HA APROVAT LA
NORMATIVA PER A LA
PRESÈNCIA EQUILIBRADA

DONES
HOMES

I

ALS
ÒRGANS DE GOVERN

ACTIVITATS CULTURALS

Edicions i Publicacions
Continua a molt bon ritme la nostra producció editorial estàndard en paper i en
format digital.

72

DE

El gruix de la 26a edició de la Universitat
d’Estiu de la UdL té lloc entre el 25 de
juny i el 20 de juliol, tot i que també n’hi
ha un programat per l’agost i dos pel
mes de setembre (a Solsona, la Granja
d’Escarp i el Pont de Suert). A més dels
cursos virtuals s’han programat 72 cursos distribuïts entre 18 seus.

S’ha de destacar el progressiu desenvolupament de la Llibreria-Botiga de
la universitat que ha creat nous articles d’imatge corporativa i millorat les
tasques diàries de difusió i comercialització.
El recentment aconseguit segell “Compromiso de Excelencia Europeo” atorgat per l’Agència AENOR, pel Sistema
de Gestió d’Edicions i Publicacions de
la Universitat de Lleida, reafirma el nostre compromís continuo de cerca de la
qualitat i un millor servei per tots els
nostres clients interns i externs.

Centre Dolors Piera
d’Igualtat d’Oportunitats
i Promoció de les dones
L’activitat universitària en igualtat de
gènere i no discriminació ha continuat
en l’àmbit docent amb cursos de matèria transversal com Disseny i aplicació
de plans d’igualtat a les empreses, Gènere i mitjans de comunicació o les III
Jornades feministes: mutilació genital
femenina i la col·laboració amb el Minor
de Gènere i Dret i el Màster Oficial en
Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques
d’Igualtat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.
S’ha continuat la implementació del II
Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes a la UdL (2016-2019) en
el marc del qual s’han realitzat accions
com la jornada de presentació dels estudis universitaris sense estereotips de
gènere titulada Per què no puc fer-ho,
els tallers de prevenció de la violència
de gènere en l’àmbit de la parella impartits a diferents graus de la UdL, o el
projecte pilot “Punt Violeta”, una iniciativa de formació, prevenció i sensibilització de les agressions sexistes en els
contextos d’oci universitari que es va
posar en marxa durant la Festa Major
de la UdL.

Així mateix, per donar acompliment en
l’establert en el II Pla d’Igualtat el Consell de Govern va aprovar la Normativa per a la presència equilibrada de
dones i homes als òrgans de govern i
de representació i altres organismes de
presa de decisions de la Universitat de
Lleida, així com la modificació del Reglament en cas de violència de gènere
a la Universitat de Lleida.

Aules d’Extensió
Universitària
Les Aules d’Extensió Universitària han
continuat la seva implantació territorial,
amb la posada en funcionament d’una
nova aula al Baix Segre (Aitona, Soses i
Torres de Segre) que s’afegeix a les 17
existents el curs anterior.
El curs 2017-18, s’han matriculat al
programa un total de 3.366 alumnes
(2.429 dones i 937 homes), amb un
increment del 10,5% respecte el curs
2016/17.
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9. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Gestió de la política
de professorat

CREACIÓ

DEL CAMPUS UNIVERSITARI
D’IGUALADA-UdL

GOVERN I ACTIVITAT
COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA
INSTITUCIONAL

Els objectius de la política de professorat per al curs 2017-18 han estat
continuar fent front a les restriccions,
tant pressupostàries com de capacitat de contractació i taxa de reposició
imposades pels governs de l’Estat i la
Generalitat. Pel que fa a la capacitat
de contractació de la UdL per l’any
2018, ha estat de 10 nous professors
lectors.
Pel que fa als nous ensenyaments amb
finançament específic (Veterinària i
nous ensenyaments a Igualada) s’han
autoritzat, per part de la DGU, vuit no-

ves places de professorat lector i una
de professorat agregat.

lització de places de les convocatòries
Ramon y Cajal.

Durant el curs 2017-18, s’han resolt 29
noves càtedres, com a resultat del procés de promoció iniciat els anys 2016
i 2017.

Creació del Campus
Universitari d’Igualada-UdL

El curs 2018/19 s’han resolt 5 places
de professorat Lector Serra Húnter Tenure-eligible, corresponent a la convocatòria 2016 i s’han convocat 9 places
més de professorat Lector Tenure-eligible, en el marc del Programa Serra
Húnter així com 3 places de professorat
Agregat, corresponents a la convocatòria 2017. De les 3 places de professorat
Agregat, dues corresponen a l’estabi-

Durant el curs 2017/18, la UdL ha gestionat, amb la Direcció General d’Universitats, la Universitat Politècnica de
Catalunya i l’Ajuntament d’Igualada,
la creació del Campus Universitari
d’Igualada-UdL en el qual la Universitat de Lleida assumeix els estudis que
en l’actualitat està impartint a l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada el Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI), centre
adscrit a la UPC.
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EL PORTAL DE TREBALL
DE LA UDL HA REBUT

1.250

OFERTES DE TREBALL

LA UdL

Això suposarà la incorporació a la Universitat de Lleida dels 14 professors i
professores que actualment formen
part del CETI i de 7 professors de la
UPC que actualment estan impartint la
seva docència a l’Escola d’Enginyeria
d’Igualada.

citat de contractació permesa per la
Generalitat els darrers anys. Aquests
contractes son per un any renovables
per un segon.

volupat, una vegada més, el Postgrau
d’Especialista en Docència Universitària, adreçat al professorat universitari
que vulgui adquirir una formació especialitzada sobre docència universitària.

Formació del professorat
universitari

Convocatòria de
contractes postdoctorals

La Unitat de Formació del Professorat
Universitari ha organitzat les accions
formatives del PDI a partir del que estableix el Pla Integral de Formació del
Professorat Universitari.

Aquest curs també s’han programat un
seguit de cursos de formació destinats
a la incorporació del professorat del nou
Campus Universitari d’Igualada-UdL.

Donat que el 31 d’agost de 2017 van
finalitzar els contractes postdoctorals
corresponents a la convocatòria del
2015, la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar una nova convocatòria
de 15 contractes postdoctorals per tal
de pal·liar els efectes de la baixa capa-

L’oferta formativa del professorat ha
procurat adequar-se a les necessitats
de PDI i a les dels diferents Centres de
la UdL. Durant aquests curs, s’ha desen-

Durant el curs 2017-2018 s’han ofert
un total de 57 cursos de formació en
els diferents àmbits.
Pel que fa a la participació, han seguit
els cursos un total de 1.036 persones,
512 han estat dones i 319 homes. El
nivell de satisfacció de l’alumnat ha

CINQUENA
UNIVERSITAT EN NIVELL
D’OCUPABILITAT

57

CURSOS DE
FORMACIÓ EN ELS DIFERENTS
ÀMBITS DESTINATS AL PDI

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Cursos realitzats per tipologia de la formació
Tipologia
Mòdul I: Formació en TIC aplicades a l’educació superior
Mòdul II: Formació didàctica, gestió i qualitat a l’educació superior per a la docència
Mòdul III: Formació per a la gestió de la informació per a la recerca i redacció científica

Número de cursos
13
28
16

Total
57
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Fira UdL Treball

estat satisfactori o molt satisfactori en
el 95% dels cursos (dades recollides el
24/04/2018).

106

EMPRESES
I ENTITATS A LA FIRA DE
L’OCUPACIÓ UdLTREBALL

Programa UdLTreball:
l’ocupabilitat a la UdL
La Universitat de Lleida té un Programa que s’adreça a facilitar l’ocupabilitat dels estudiants de la UdL a través
d’una formació acadèmica i personal
amb el suficient reconeixement professional i social, així com a desplegar instruments per tal de posar en contacte
l’estudiantat amb el món empresarial,
laboral i professional.
Així, durant aquest curs s’han dut a terme 29 activitats d’orientació professional i laboral grupal, amb una assistència
de 566 persones, a tots els centres de
la UdL. Igualment, aquest curs s’ha col·
laborat en les vuitenes Jornades d’Orientació Professional, que cada centre

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

de la UdL ha organitzat, especialitzades
als àmbits que els corresponen per al
seu estudiantat i/o titulats i titulades.
També s’han realitzat 49 sessions individualitzades d’orientació professional.
Així mateix, el curs 2017-2018 s’han
organitzat 3 presentacions de selecció
de personal d’empreses i entitats amb
estudiants dels centres adients als perfils demanats.
El Portal de Treball, connectat amb
el Programa de pràctiques externes
—obligatòries a tots els Graus de la
UdL—, ha rebut aquest curs 383 ofertes de treball d’empreses, amb l’oferta
de 1.250 llocs de treball per a les diferents titulacions de la UdL, i s’han gestionat 450 demandes, és a dir, de persones noves que aquest curs han entrat al
Portal per Borsa de Treball, de les quals
199 homes i 251 dones.
El 19 d’abril va tenir lloc la V Fira de
l’Ocupació, UdLTreball, amb una doble

ubicació: el Campus de Cappont i el
Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari, amb la presència de 106 empreses i entitats, que van aportar una
borsa de 321 d’ofertes de treball per
cobrir i 135 vacants de pràctiques en
empresa. Durant la fira un 33% de les
empreses van fer entrevistes de feina i
es van recollir 1.079 currículums físicament. Hi va haver 268 estudiants inscrits als tallers de formació (96 homes
i 172 dones).
En el gràfic es mostra l’evolució d’empreses participants i estudiants inscrits
als tallers a les diferents edicions, des
de la primera, el 2014.
En conjunt, en l’U-Ranking del Sistema Universitari Espanyol, elaborat per
la Fundació BBVA i l’Institut Valencià
d’Estudis Econòmics, publicat a finals
el 2017, la UdL s’ha situat en el cinquè
lloc cinquè en nivell d’ocupabilitat entre
les universitat espanyoles.
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Aprèn llengües a la UdL:
l’Institut de Llengües
i l’Escola d’Idiomes

1.425

INSCRITS A
L’ESCOLA D’IDIOMES DE LA
UDL

Durant el curs 2017-2018, l’Institut de
Llengües (IL), mitjançant la seva Escola
d’Idiomes (EI), ha tingut 1.425 inscrits
—dels quals, 548 homes i 877 dones—, als cursos de castellà per a estrangers, català, occità, anglès, francès,
alemany, italià i xinès, en tots els nivells
del MECR (A1, A2, B1, B2, C1 i C2), més
alguns cursos de llenguatges d’especialitat, com ara català jurídic i administratiu o anglès per a la redacció d’articles. Igualment, mitjançant exàmens
lliures, s’ha acreditat en els respectius nivells de llengua, d’acord amb el
MECR, 385 persones. S’han dut a terme
al llarg del curs 582 proves de nivell de
diversos idiomes, majoritàriament, l’anglès, tant d’estudiants de la UdL com de
persones externes. Per a l’alumnat de
mobilitat s’han ofert cursos de català
i d’espanyol. Dins del Pla de Formació
del PAS de la UdL s’han ofert cursos de
diversos nivells de català, anglès i francès. També s’ha mantingut el segell de
qualitat CertACLES per als exàmens del
nivell B1 d’anglès de la UdL.

Els destinataris dels cursos de l’Escola
d’Idiomes de la UdL són bàsicament els
membres que integren la comunitat universitària, amb una presència considerable dels estudiants (regulars i de mobilitat), tot i que es constata l’increment, any
rere any, d’alumnes externs, presència
que aquest any s’ha situat en un 24%.

Programa Tu fas UdL:
suport a l’estudiant
amb beques i ajuts
En aquest àmbit, la UdL manté la política
bàsica de suport als estudiants per tal de
facilitar la seva vida mentre cursa estudis,
mitjançant ajuts diversos, tot preservant

En el gràfic següent es pot apreciar el
volum d’estudiants en les diverses llengües de l’oferta del curs 2017-2018.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
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Pressupost executat per curs de Beque s i Ajuts 2013-2014 al 2017-2018
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Pressupost executat C
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Pressupost executat CURS Beques i Ajuts
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762.800€

DE
PRESSUPOST PER A BEQUES
I AJUTS DE SUPORT A
L’ESTUDIANTAT
LA UDL DEL FUTUR:

1.817

ESTUDIANTS
PREUNIVERSITARIS
ASSISTEIXEN A LA JORNADA
DE CAMPUS OBERTS

d’equitat
igualtat d’oportuCurs 2105-els principis
Curs 2106Cursi 2107nitats.
Així,
aquest
ha
estat
2016
2017
2018 un any en què

hem obert diverses convocatòries de beques i ajuts noves, amb diverses finalitats,
que s’han afegit a les que ja existien. En
conjunt, han estat 12 convocatòries gestionades pel Servei d’Informació i Orientació Universitària, més 2 gestionades pel
Vicerectorat directament, amb un pressupost total de 762.800€.

Programa Camí a la UdL:
activitats de promoció
i orientació als futurs
estudiants i relacions
amb l’ensenyament
no universitari
Durant el curs 2017-2018, més de 6.000
estudiants provinents de 125 Centres de
secundària han participat en activitats

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

d’orientació i promoció. A la XXV Jornada
de Campus Oberts, Coneix la UdL del 9 de
febrer de 2018, van assistir 1.817 estudiants preuniversitaris de segon de batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior,
de 62 centres d’ensenyament secundari
de Lleida, comarques i de la Franja de Ponent. Aquest mateix dia va tenir lloc la XIV
Trobada amb el Professorat de Secundària amb l’assistència d’una cinquantena de professors de secundària, tutors i
membres d’equips directius, amb l’objectiu de presentar-los l’oferta de titulacions
de la UdL, així com les novetats, per part
del Vicerectorat i dels equips directius
dels centres de la UdL.
Per tal de reforçar la presència i l’oferta
d’estudis de la UdL, el servei d’Informació i
Orientació Universitària, per tal d’informar
sobre l’oferta de graus i màsters, ha participat en 14 fires d’ensenyament, essent
les principals —però no les úniques—,

el Saló de l’Ensenyament (graus) i Futura
(màsters i postgraus). Altres indrets visitats del territori català i estatal han estat:
Palma de Mallorca, Logroño, Vitoria, Saragossa, Igualada, Valls, Ripoll, Barcelona,
Lleida, Cervera Madrid, Andorra.
Per altra banda, el Punt d’Informació ha
atès al voltant de 8.000 consultes a través de les diverses vies que posa a disposició dels usuaris: estudiants i resta
de comunitat universitària així com futurs estudiants, el seu professorat i les
seves famílies.
Per la seva banda, l’Institut de Ciències
de l’Educació de la Universitat de Lleida
(ICE), en accions adreçades als alumnes de nivells educatius no universitaris, ha organitzat el curs 2017-2018,
24 activitats, que han implicat més de
5.000 alumnes de primària, secundària
i cicles formatius.
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PAS que ha rebut formació per col·lectius

Hores de formació per col·lectius

158 40

7

242

PAS Funcio

PAS Funcionari 8133

PAS Labora

PAS Laboral

277

11092

7
7

242
277

74

ACCIONS FORMATIVES
DEL PAS

349

MEMBRES DEL PAS
HAN ASSISTIT A CURSOS DE
FORMACIÓ

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

PAS Funcionari
PAS Laboral

Una UdL per Tothom:
l’atenció a les necessitats
especials i les persones
amb discapacitats
La UdL, en el marc de la seva responsabilitat social, compleix amb els
objectius del seu Pla d’Inclusió de les
Persones amb Diversitat Funcional de
la UdL (2014-2019). Així, el programa
anomenat UdLxTothom té com a objectiu ocupar-se de totes les persones que
tinguin alguna o algunes necessitats
especials per discapacitat o altres motius. I una de les seves eines és la convocatòria específica per les necessitats
derivades de discapacitats, mitjançant
la qual atenem a qüestions com poden
ser el transport o els estris tecnològics
necessaris per tal de superar les dificul-

242

PAS Funcionari
PAS Laboral

277

tats que pot suposar una diversitat funcional a l’hora de realitzar uns estudis
superiors. L’atenció és, a més a més,
personalitzada per a cada estudiant que
ho precisa, tant de l’un com de l’altre
col·lectiu.

Pla de formació del PAS
2017
La formació del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de Lleida
té com a objectiu facilitar el desenvolupament personal i professional de totes
les persones del col·lectiu, per tal que
s’assoleixin els objectius estratègics
de l’organització i potenciar l’adaptació
als canvis originats per les innovacions
tecnològiques i de gestió, i les deman-

des culturals i socials que requereixi
l’entorn.
Durant l’any 2017 el Pla de Formació
del PAS de la UdL ha ofert 74 accions
formatives de les quals s’han portat a
termini 60, amb 823 matrícules i 17.157
hores invertides. En la formació externa
hi ha hagut 35 matrícules del PAS, amb
un total de 2.259 hores consumides.
Durant l’any 2017 ha rebut formació el
66,35% de la totalitat de membres del
PAS que tenia els requisits per participar-hi, és a dir 349 persones d’un total
de 526.
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10. ÀMBIT DE GESTIÓ

El pressupost de la Universitat de Lleida
per a l’exercici 2018 es un pressupost
estable, després d’una etapa de pressupostos amb molta variabilitat. L’objectiu
és mantenir les polítiques implantades
en els darrers anys i anar millorant la
seva eficàcia.

LA UDL TÉ UN PRESSUPOST DE

84,8 M€

GOVERN
ÀMBIT
DEI GESTIÓ
ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Els programes pressupostaris de la Universitat de Lleida coincideixen amb els
cinc àmbits del Pla Estratègic, així com
els subprogrames pressupostaris amb
els 25 eixos estratègics.

Ingressos
El programa 1 —Docència, aprenentatge
i ocupabilitat— incrementa un 3,2% en
relació al pressupost de 2017. Es mantenen programes com la millora i el prestigi de la docència, la potenciació de la
formació dual, l’adquisició i renovació de
l’equipament docent, i les noves formes
d’aprenentatge. El programa 2 —Recerca i transferència de coneixement— té
un increment de l’ 1,4%, per la previsió
d’increment de convenis i projectes de
recerca i transferència, i per la major
aportació als centre de recerca propis.
El programa 3 —Relació amb el territori
i internacionalització— incrementa un

1,3% i les principals accions se centren
en potenciar les accions per a la captació d’estudiants i la mobilitat internacional dels estudiants i del professorat.
El programa 4 —Comunitat universitària— augmenta un 3,7%, afegint-se
al 50% dels tres últims anys, ja que es
mantenen les convocatòries d’ajudes als
estudiants i en relació al Personal d’Administració i Serveis consoliden les accions formatives de competències professionals i l’aprovació de convocatòries de
promoció interna tant per a funcionaris
com per a laborals. El programa 5 —Organització, recursos i serveis— té una
variació de quasi l’1,7%, destacant les
accions per obtenir un estalvi energètic i
la partida de revistes electròniques.
En termes quantitatius, el pressupost
del 2018 és de 84,8 M€, el que suposa
un increment del 2,16 % en relació al
pressupost del 2017.
En el següent quadre es mostren els
ingressos, agrupats per capítols, corresponents als exercicis 2017 i 2018,
així com la variació percentual entre
ambdós exercicis:

Despeses
En relació al capítol 3 (Taxes, preus
públics i altres ingressos), la previsió
d’ingressos de la matrícula 2018-19
és d’una mínima reducció de crèdits
matriculats de graus i màsters oficials,
mantenint-se els ingressos de doctorat,
escoles adscrites i taxes de matrícula.
En referència al capítol 4 (Transferències corrents), es preveu un increment,
encara no quantificat, de l’aportació de
la Generalitat de Catalunya. En la resta
de partides es preveu un augment de
les transferències corrents de l’Estat,
bàsicament per finançar personal investigador i una disminució de les aportacions de les empreses privades. Pel
que fa al capítol 5 (Ingressos patrimonials), continua la disminució per la situació dels tipus d’interès, malgrat haver
recuperat la tresoreria. En el capítol 7
(Transferències de capital) es reflecteix una reducció d’un milió d’euros
que no és real, sinó comptable, perquè
una part de les ajudes per a projectes
de recerca del Ministeri inclouen fons
FEDER que fins ara es comptabilitzaven
com a transferències de capital, i ara ho
fan com a bestreta reintegrable, que es
transforma en subvenció en el moment
que es justifica l’actuació. Per aquest
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motiu disminueix el capítol 7 i incrementa el capítol 9 (Passius financers).

1,3 M€

D’INCREMENT DE DESPESA
EN PERSONAL

En relació a les despeses, aquestes
es distribueixen d’acord amb la taula
adjunta. La despesa de personal té un
increment d’1,3 M€ respecte al 2017,
ascendint a un total de 58,2 M€. Aquest
increment està provocat per tres conceptes, l’increment de l’1% de la Llei de
Pressupostos de l’Estat del 2017 que
no figurava en el pressupost del 2017,
el creixement vegetatiu —increment
dels complements personals lligats a
l’antiguitat i a l’activitat i producció del
professorat— i per la previsió de contractació de personal lligat a la implantació de les noves titulacions del Campus d’Igualada.

Programa
1
2
3
4
5
6
7

El capítol 2 (Despeses corrents de béns
i serveis) incrementa un 3,4% respecte l’any anterior, sobretot per l’entrada
en funcionament de l’edifici de Serveis
Hospitalaris Veterinaris, que comportarà un important increment de les partides d’energia i neteja. En altres conceptes, cal destacar l’augment del 5%
de l’aportació als centres docents i als
departaments de la UdL, l’augment de
la partida de redistribució d’ajuts per
centres de recerca propis i vinculats, i
l’augment de la partida per redistribució de matrícula de dobles titulacions.
Al capítol 3 (Despeses financeres) es
manté l’import. El capítol 4 (Transferències corrents) té un increment del 3,7%
pel manteniment de les convocatòries
d’ajuts i beques implantades aquests
darrers anys. El capítol 6 (Inversions reals) es manté en 4,8 M€, tot i que hi ha

Descripció
Docència, aprenentatge i ocupabilitat
Recerca i transferència de coneixement
Relació amb el territori i internacionalització
Comunitat universitària i polítiques transversals
Organització, recursos i serveis
Personal
Despeses generals
Totals
Import en milers d’euros

ÀMBIT DE GESTIÓ

una reducció de l’anualitat 2018 del pla
d’adquisició i renovació d’equipament
docent. Finalment, el capítol 9 (Passius
financers) recull la devolució de les
bestretes reemborsables per la construcció d’edificis de recerca de la UdL
finançats a través de les convocatòries
de parcs científics.
Les polítiques impulsades per a la millora de la docència i l’impuls de la recerca, han contribuït a la millora del pes
de la Universitat de Lleida en el sistema
universitari català, motiu pel qual es
consoliden aquestes accions. També es
consoliden la política d’ajudes i beques
als estudiants, amb l’objectiu de no impedir-ne l’accés per motius econòmics,
i de facilitar la vida universitària, l’estada, la mobilitat i l’aprenentatge dels
estudiants.
2017
3.442
11.784
2.767
5.075
2.198
50.481
7.326
83.073

2018
3.553
11.949
2.803
5.265
2.235
51.587
7.479
84.871

Variació
3,22%
1,40%
1,30%
3,74%
1,68%
2,19%
2,09%
2,16%
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Estat d’ingressos
53621

60000
51949
50000
40000
26104
30000

26086
2017

20000

LA UdL HA

CONSOLIDAT

LA POLÍTICA DE BEQUES I AJUDES
ALS ESTUDIANTS

2018
4818

10000
136

0
Taxes, preus públics i
altres ingressos Capítol 3

Transferències corrents
Capítol 4

3818

131

Ingressos patrimonials
Capítol 5

66

1215

Transferències de capital Passius financers Capítol 9
Capítol 7

Capítol

Concepte

2017

2018

Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 7
Capítol 9
Totals

Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

26.104
51.949
136
4.818
66
83.073

26.086
53.621
131
3.818
1.215
84.871

Variació
2018/2017
-0,07%
3,22%
-3,68%
-20,76%
1740,91%
2,16%

% capítols
30,74%
63,18%
0,15%
4,50%
1,43%
100,00%

Import en milers d’euros

ÀMBIT DE GESTIÓ
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Estat de despeses

70000
60000

58207
57097

50000
40000
2017

30000

2018
14377

20000

13898

10000

6094 6324
85

0

4856 4836

84

Despeses de
Despeses de béns i Despeses financeres Transferències
personal Capítol 1 serveis Capítol 2
Capítol 3
corrents Capítol 4

Capítol

Concepte

2017

2018

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 9
Total

Despeses de personal
Despeses de béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

57.097
13.898
85
6.094
4.856
1.043
83.073

58.207
14.377
84
6.324
4.836
1.043
84.871

Inversions reals
Capítol 6

Variació
2018/2017
1,94%
3,45%
-1,18%
3,77%
-0,41%
0,00%
2,16%

1043 1043
Passius financers
Capítol 9

% capítols
68,58%
16,94%
0,10%
7,45%
5,70%
1,23%
100,00%

Import en milers d’euros
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Entitat de Registre de Certificació Digital

1.505

Administració electrònica
CERTIFICATS

DIGITALS

7.179

Seu electrònica

NOTIFICACIONS
AMB E-NOTUM

L’administració electrònica potencia
l’ús de tecnologies de la informació i
la comunicació per oferir serveis més
eficients i facilitar la comunicació bidireccional amb la comunitat d’usuaris,
per la qual cosa la UdL segueix apostant pel seu desenvolupament.
Des del curs 2016-2017 s’han realitzat
més de 64.000 visites a pàgines de la
UdL, s’han presentat 990 sol·licituds de
permanència, 1.238 instàncies genèriques, 7.179 notificacions amb eNotum,
1.817 edictes publicats, 1.309 verificacions d’identitat Via Oberta, 1.504 consultes d’antecedents penals Via Oberta,
198 sol·licituds d’avaluació docent au-

ÀMBIT DE GESTIÓ

tonòmica, 209 instàncies habilitades,
3.505 sol·licituds de certificats acadèmics i 634 sol·licituds de clau 24H.

Catalana que permeten realitzar la
signatura electrònica reconeguda, en
funció de les necessitats que els col·
lectius de PDI i PAS van necessitant.

Entitat de Registre
de Certificació Digital
Quant a la Certificació digital, la UdL
continua lliurant certificats digitals
emesos per l’Agència de Certificació
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