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Una vegada més, l’inici del nou curs acadèmic ens obliga a fer balanç dels objectius que van 
promoure i impulsar les diferents instàncies de la nostra universitat per al curs passat. En 
aquest context la memòria acadèmica esdevé l’instrument per excel·lència per donar a co-
nèixer, tant a la comunitat universitària com a la societat en general, el treball que dia a dia 
s’ha anat desenvolupant a la Universitat de Lleida. No obstant això, cal advertir que és molt 
difícil —per no dir impossible— sintetitzar adequadament en poques pàgines les nombroses 
activitats que s’han dut a terme al llarg de tot un curs acadèmic; en aquest cas, el curs 2004-
05, especialment intens i positiu.

Amb l’objectiu de fer efectiu el compromís de proporcionar una formació de qualitat, en l’àmbit 
de la docència cal destacar la implementació de tres noves titulacions: Biotecnologia, Nutrició 
Humana i Dietètica i Arquitectura Tècnica, amb la previsió de posar-les en marxa durant el 
curs 2005-06. A més a més, dins del marc de la convergència europea, la UdL ha participat en 
totes les convocatòries presentades per l’ANECA i en el pla pilot d’adaptació de les titulacions 
promogut pel DURSI; vuit titulacions ofi cials actuals de la UdL s’associaran a un títol propi de 
grau adaptat a l’EEES, a més de l’adaptació d’un màster Forestal europeu. Finalment, pel que fa 
a la innovació docent, en el camp de la docència virtual s’han engegat nous projectes, entre els 
quals es poden destacar el nou Campus Virtual i l’Aula de Recursos per a la Docència Virtual.
En l’àmbit de la recerca, durant el curs acadèmic 2004-05 s’ha aprovat el Pla Estratègic de 
Recerca, amb l’objectiu de continuar potenciant la recerca bàsica al mateix temps que es posa 
més èmfasi en la recerca aplicada i en la transferència del coneixement, com a factor clau per 
contribuir al creixement i desenvolupament del nostre entorn. En la línia de donar un nou im-
puls a la recerca i a la transferència del coneixement s’han posat en funcionament l’Ofi cina de 
Suport a l’R+D+I i el programa GREC i s’ha elaborat una nova classifi cació de grups de recerca, 
que ha vingut acompanyada de la defi nició de noves accions de suport als grups de recerca de 
la UdL. També és important recordar que durant aquest curs s’ha intensifi cat la participació de 
la UdL en diversos consorcis i fundacions, així com en instituts de recerca; es poden destacar 
la participació en el Consorci Parc Científi c i Tecnològic Agroalimentari i en la Fundació Centre 
UdL-IRTA i la creació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

PRESENTACIÓ
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D’altra banda, el curs acadèmic 2004-05 tanca el procés de planificació estratègica que s’ha 
dut a terme els darrers anys en col·laboració amb el Consell Social, amb la redacció dels plans 
estratègics de la Universitat, de la Facultat de Dret i Economia i de la Facultat de Lletres. Pel 
que fa als processos d’avaluació, durant aquest curs s’han gestionat diversos programes d’ava-
luació de l’AQU, entre els quals es poden destacar l’avaluació interna de l’European University 
Association, la finalització de les avaluacions internes de les titulacions de Dret i Enginyeria 
Industrial Mecànica i l’inici del projecte MIRROR de tercer cicle.

Un dels àmbits on es treballa intensament des de fa temps és el referit a la implantació de les 
noves tecnologies. En aquest punt, juntament amb el suport a iniciatives docents i de recerca, 
cal destacar la posada en funcionament de la nova web institucional, l’inici del desplegament 
de la xarxa de comunicacions sense fils —integrada en el projecte COSF, del qual la UdL és uni-
versitat pilot—, així com la col·laboració amb l’Observatori per a la Societat de la Informació per 
a la implantació d’un sistema d’emmagatzemament i explotació de dades basat en programari 
lliure.

També mereixen una menció en aquesta memòria les accions dirigides als membres de la 
comunitat universitària, és a dir, al personal acadèmic, el personal d’administració i serveis i 
l’estudiantat, veritables motors i protagonistes de l’activitat que desenvolupa la Universitat, 
unes accions que han estat especialment importants en aquest curs acadèmic. Una bona prova 
del treball desenvolupat en aquest àmbit és l’aprovació del Document de política de personal 
acadèmic; i —en l’àmbit del personal d’administració i serveis— l’estructura organitzativa de 
la UdL, la relació i el catàleg de llocs de treball de la UdL i els acords de millora de condicions 
de treball del PAS, tant del funcionari com del laboral. Pel que fa referència a l’estudiantat, i 
al marge de les accions vinculades a la millora de la docència, cal destacar l’extensió del Pla 
d’Acció Tutorial a tots els centres de la UdL, i en el marc de les accions de mobilitat existeix una 
aposta decidida per la potenciació dels intercanvis amb altres universitats estrangeres, que es 
posa de manifest amb els nous convenis signats, la concessió de beques complementàries per 
a estudiants Erasmus i la duplicació dels ajuts destinats als convenis bilaterals.
En definitiva, al llarg del curs 2004-05 la Universitat de Lleida, amb aquestes i altres moltes ac-
cions ha continuat tirant endavant amb il·lusió el seu projecte col·lectiu de ser una universitat 
de qualitat i de referència a tots els nivells.
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Avaluació 

Avaluació de titulacions (AQU Catalunya)
Dintre dels programes d’avaluació regular de titulacions duts a terme per l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), s’han fi nalitzat totalment les 
avaluacions de la llicenciatura de Dret; de les enginyeries tècniques Industrial Mecànica, d’In-
formàtica de Gestió i d’Informàtica de Sistemes; i del centre adscrit INEFC-Lleida.

Avaluació de la inserció laboral (AQU Catalunya)
La UdL ha participat en l’estudi transversal de la inserció laboral de les persones graduades re-
alitzat a totes les universitats públiques de Catalunya. El curs 2004-05, amb la visita del Comitè 
Extern designat per AQU Catalunya, ha fi nalitzat la fase d’avaluació de les accions internes 
lligades al procés d’inserció laboral, que s’han centrat en quatre centres, un per cada una de les 
grans àrees: àrea tècnica: ETSEA; àrea d’humanitats: Facultat de Lletres; àrea de la salut: Escola 
Universitària d’Infermeria; i àrea de ciències socials: Facultat de Ciències de l’ Educació. 

Avaluació de la satisfacció de l’estudiantat de doctorat (MIRROR)
El Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat de Qualitat i Planifi cació de la UdL col·laboren amb 
AQU Catalunya en la realització del projecte d’avaluació de la satisfacció de l‘estudiantat de 
doctorat  conegut com a projecte MIRROR, que és un projecte d’abast europeu adaptat per AQU 
Catalunya per aplicar-lo al context cultural i normatiu de Catalunya. 

Avaluació de la Universitat (EUA)
Per iniciativa del DURSI s’està realitzant l’avaluació dels processos organitzatius de la universi-
tat com a institució que dóna un servei a la societat. Per a la UdL aquesta avaluació suposa una 
reedició de la que va tenir lloc el 1998-99.

En data 31 de març ha fi nalitzat la fase d’avaluació interna i s’ha rebut la visita del Comitè 
d’Avaluació Externa de l‘EUA, realitzada entre el 29 i el 31 de març. La segona setmana de juny 
s’ha realitzat la visita defi nitiva del Comitè Extern.

QUALITAT I PLANIFICACIÓ
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Avaluació de l’activitat docent del professorat (DURSI – AQU Catalunya)
S’ha revisat el document d’avaluació de l’activitat docent del professorat corresponent al proce-
diment emmarcat en la guia de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
per tal de millorar els aspectes que es van observar com a inadequats en l’edició anterior i 
per introduir un nou indicador corresponent al concepte de rendiment acadèmic, i s’ha fet 
l’avaluació de l’activitat docent del professorat corresponent al període 2000-04 seguint el 
protocol adaptat.

Planificació

Contracte programa amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació 
Durant el període de docència s’han mantingut els nivells de control i seguiment dels diversos 
indicadors del contracte programa UdL-DURSI i s’ha avançat en el desenvolupament de les 
accions corresponents la implantació de les quals està prevista per a aquest període.

Pla Estratègic Corporatiu
El Pla Estratègic de la UdL determina que la missió de la UdL és la generació, disseminació i 
aplicació del coneixement. Aquesta missió apunta a la millora de les condicions de vida dels 
ciutadans i ciutadanes, participant en la difusió de la cultura, en la creació de riquesa i en la 
formació de capital humà en l’entorn que li és propi, per contribuir així al reequilibri territorial 
de Catalunya.

Pla Estratègic de Recerca
La visió bàsica del Pla Estratègic de Recerca de la UdL consisteix en la potenciació, mitjançat la 
creació d’instituts específi cs, de tres gran línies de recerca lligades a les necessitats del territori 
i les potencialitats de la institució. Aquestes línies són la recerca agroalimentària, la de salut i 
qualitat de vida i la de territori, patrimoni i cultura.  

Planifi cació estratègica dels centres
Aquest curs s’ha fi nalitzat el procés de planifi cació estratègica dels centres amb els plans 
de la Facultat de Dret i Economia i la Facultat de Lletres. Amb  aquestes dos accions queda 
completat el panorama de la planifi cació estratègica dels centres de la UdL.

Planifi cació estratègica de la implantació de les noves titulacions
Per a la posada en marxa el proper curs de les tres noves titulacions concedides a la UdL 
(Arquitectura Tècnica, Biotecnologia, i Nutrició Humana i Dietètica) i els màsters de Veterinària, 
s’ha elaborat un estudi per a la seua correcta implantació. Els treballs s’han centrat a determi-
nar el posicionament estratègic de la UdL respecte d’aquestes noves titulacions i a dissenyar 
un conjunt d’accions i un pla de comunicació per intentar garantir uns ensenyaments de 
qualitat que donin resposta a les necessitats de l’entorn. Aquestes anàlisis de les necessitats 
i potencialitats de l’entorn s’han dut a terme en sessions de treball amb participació sovint 
paritària de membres altament signifi catius de l’entorn corresponent.

Promoció de la cultura corporativa de qualitat

Registre d’observacions
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és la posada en marxa d’un sistema fàcil i ràpid  que 
permeti a tots els membres de la comunitat universitària –sobretot a l‘estudiantat– de fer 
arribar totes les idees, tant les de connotació crítica o com les aportacions no crítiques, al lloc 
que correspon sense necessitat de situar-se en l’entorn psicològic i personal incòmode per fer 
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arribar aquest suggeriment. Es considera una mesura lligada a la potenciació del sentiment 
corporatiu; en aquest cas, de l‘estudiantat.

Programa de finançament estratègic
Per assolir els objectius fixats en cadascun dels plans estratègics dels centres de la UdL, així com 
per fer front a les millores derivades de les propostes dels processos d’avaluació institucional, 
s’han elaborat els corresponents contractes programa i un Pla de Finançament Estratègic, el 
qual preveu la inclusió en el pressupost de la UdL d’una partida destinada a accions estratè-
giques amb relació a la millora de la qualitat, i n’assigna la gestió al Vicerectorat de Qualitat i 
Planificació (VQP).

Programa de coordinacions de titulació
La figura del coordinador o coordinadora de titulació es concep com a acció estratègica per 
millorar la gestió de les titulacions. Partint de la constatació que amb les actuals estructures 
els centres no poden fer una gestió individualitzada de cada una de les titulacions que s’hi 
imparteixen –la qual cosa en dificulta la planificació, resta eficiència en la gestió i en dificulta 
l’avaluació–, s’ha considerat convenient crear dins de l’organigrama dels centres la figura del 
coordinador o coordinadora de titulació, que assumeix les competències organitzatives de 
l’equip de deganat en l’àmbit d’una titulació determinada.

Observatori de la Col·locació
L’objectiu de l’Observatori de la Col·locació és fer un seguiment dels processos d’inserció laboral 
i un estudi dels seus condicionants per cada titulació i també de les mesures formatives ade-
quades per millorar l’eficiència dels nostres titulats i titulades amb vista a la inserció laboral.
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ESTUDIANTAT

Matrícula ofi cial de primer, segon i tercer cicle*
*Dades de matrícula del maig de 2005.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Estudiantat Homes Dones Total

Centres propis 

Estudiantat de 1r cicle 2.326 2.801 5.127 

Estudiantat de 2n cicle 1.248 1.422 2.670 

Estudiantat de 3r cicle (doctorat) 211 156 367 

Total dels centres propis 3.785 4.379 8.164 

Centres adscrits 

Estudiantat de 1r cicle 257 324 581 

Estudiantat de 2n cicle 307 99 406 

Total dels centres adscrits 564 423 987 

Total dels centres propis i adscrits 4.349 4.802 9.151
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 Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicle per centres*
* Dades de matrícula del maig de 2005.

Distribució de l’estudiantat de la UdL segons la procedència*
*Dades de matrícula del maig de 2005.

Centres  Homes Dones  Total

Centres propis 

ETSEA 1.326 915 2.241 

Escola Universitària d’Infermeria 42 259 301 

Escola Politècnica Superior 829 163 992 

Facultat de Ciències de l’Educació 278 1.106 1.384 

Facultat de Dret i Economia 714 995 1.709 

Facultat de Lletres 211 376 587 

Facultat de Medicina 174 409 583 

Total 3.574 4.223 7.797 

Centres adscrits

INEFC 498 181 679 

Turisme Terres de Lleida 12 80 92 

Turisme dels Pirineus (la Seu d’Urgell) 2 11 13 

Turisme de Manresa 9 36 45 

EU de Relacions Laborals 43 115 158 

Total 564 423 987 

Total dels centres propis i adscrits 4.138 4.646 8.784

Resta d'Espanya
14%

Comarques 
de Lleida

63%

Resta 
del món

4%

Resta 
de Catalunya

19%
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PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Estructura del personal docent i investigador
* Dades a 30 d’abril de 2005

TEU
20%

PATP
35%

Altres
7%

CU
10%

TU
21%

CEU
4%

PATC
3%
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Personal docent i investigador per departaments
 

Departaments CU CEU TU TEU PATP PATC AJU Lector Col·lab. Agreg. Altres Total
H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D

Administració d'Empreses i Gestió  
Econòmica dels Recursos Naturals 3       3 1 3 8 7 3 2 1           1         32

Anglès i Lingüística         3 3 1 4   2   3                 1 1 18
Cirurgia 3       5       27 2                         37
Ciències Mèdiques Bàsiques 10   1 1 7 9     12 6                   1 8 5 60
Didàctiques Específiques       1     2 9 4 4 1 1                     22
Dret Privat 3 1     2 5   1 6 1 1                       20
Dret Públic 7 1     3 5 1 1 9 1 1 1                 1   31
Economia Aplicada 3   1   3 3 1 3 4 3                         21
Enginyeria Agroforestal 1   1   5   12 4 14 1 2                       40
Filologia Catalana i Comunicació 1   2   7 3 1 3 5 6   1     1 1             31
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 4 3     5 5 1 3 3 2                     1 3 30
Geografia i Sociologia 2   2   5 3 2 2 4 1         1     1     1   24
Història 4 1     6 3   1 1                       2 1 19
Història de l'Art i Història Social 3 1   1 6 3 3       1 1                     19
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria   1 1   3 2 5 3 3 1                     1   20
Infermeria             2 12 3 34                         51
Informàtica i Enginyeria Industrial     2   3 1 9 4 22             1 3     1 3   49
Matemàtica 1   1   6   4 5 6 2   1   1                 27
Medi Ambient i Ciències del Sòl 3       7 4 9 1 10 1                     1   36
Medicina 1 1     6 1 3 2 24 13                       1 52
Pedagogia i Psicologia     2 1 4 4 3 9 5 12 1 2                 1 2 46
Producció Animal 3   4   1   2 2 3 1 1                       17
Producció Vegetal i Ciència Forestal 8 1 3 1 4 6 5 2 4 1                     3 2 40
Química 3     1 3   4 2 3 1               1         18
Tecnologia d'Aliments 2 1 1 1 4 5 3 1 5 2                     1 4 30
Total 65 11 21 7 101 66 76 82 184 100 10 11 0 1 2 2 3 3 0 2 24 19 790

Serveis universitaris
29%

Serveis generals
27%

PAS campus
44%

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Personal d’administració i serveis per àmbits
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Personal 
funcionari

45%Personal 
laboral

indefinit
30%

Personal 
interí
12%

Personal 
eventual

1%

Personal 
laboral

contractat
12%

TotalPersonal
funcionari

Personal
funcionari

interí

Personal
laboral

Personal
laboral

contractat 

Personal
eventual 

H D H D H D H D H D

Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 6

Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions   1     10 1 9 6 1   28

Àrea Econòmica 2 6   2   1         11

Arxiu i Gestió de Documents   1                 1

Assessoria Jurídica 1 1                 2

Campus de Cappont 3 11 0 6 4 1 1 8 0 0 34

Campus de Ciències de la Salut 4 8 0 1 7 6 0 1 0 0 27

Campus de Ciències de l'Educació 1 5 1 3 1 1 1 2 0 0 15

Campus de l’ETSEA 1 15 1 3 6 11 0 3 0 0 40

Campus de Rectorat 6 8 0 1 8 6 2 0 0 0 31

Comunicació           1         1

Consell Social 1 1                 2

Gerència   1             1   2

Institut de Ciències de l'Educació 1 3   1             5

Oficina de Qualitat             1 1     2

Oficina de Suport a l’R+D+I 0 2 1 3 5 3 0 0 1 0 15

Oficina Tècnica d'Infraestructures   2   2 5 1         10

Rectorat 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 5

Secretaria General 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Servei de Biblioteca i Documentació 2 24   7 3 8 1 4     49

Servei de Gestió Acadèmica   10 1 3             14

Servei de Personal   8   2             10

Servei de Publicacions         2           2

Servei d'Esports         1 1         2

Servei d'Extensió Universitària   4 1 1             6

Servei Lingüístic         1           1

Serveis Culturals         1           1

Sindicatura de Greuges   1                 1

Universitat d'Estiu           1         1

Vicerectorats 2 6                 8

Total 24 124 5 36 56 45 15 26 4 0 335

Personal d’administració i serveis per tipus de vinculació
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DOCÈNCIA

Titulacions

Aquest curs el DURSI ha atorgat a la UdL tres noves titulacions –Arquitectura Tècnica, 
Biotecnologia, i Nutrició Humana i Dietètica–, que es començaran a impartir el curs 2005-06.

També s’han atorgat a la UdL, juntament amb la UAB, dos màsters ofi cials en Veterinària, un 
dels quals –Sanitat i Producció Porcina– també es començarà a impartir el curs vinent.

S’han ofert 41 titulacions homologades i 28 cursos de doctorat. També s’han ofert 46 cursos de 
formació continuada (màsters, postgraus, cursos d’especialització i cursos d’extensió universi-
tària), 14 dels quals han estat gestionats per la Fundació Universitat de Lleida.

ÀREA TÈCNICA
Enginyeria tècnica Agrícola (1r cicle)
 Especialitat en Explotacions Agropecuàries
 Especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
 Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries
 Especialitat en Mecanització i Construccions Rurals
Enginyeria tècnica Forestal (1r cicle)
 Especialitat en Explotacions Forestals
 Especialitat en Indústries Forestals
Enginyeria Agronòmica (2n cicle)
Enginyeria de Forests (2n cicle)

Enginyeria tècnica en Informàtica de Gestió (1r cicle)
Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes (1r cicle)
Enginyeria tècnica Industrial (1r cicle)
 Especialitat en Mecànica
Enginyeria en Informàtica (2n cicle)

16

DOCÈNCIA I RECERCA
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ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Diplomatura en Infermeria (1r cicle)
Llicenciatura en Medicina (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)

Títol propi en Ciències Sanitàries. Infermeria (2n cicle)

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS
Diplomatura en Ciències Empresarials (1r cicle)
Diplomatura en Treball Social (1r cicle)
Llicenciatura en Dret (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Geografia (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Ciències del Treball (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle)
Llicenciatura en Dret - diplomatura en Ciències Empresarials (doble titulació)

ÀREA D’HUMANITATS
Diplomatura en Educació Social (1r cicle)
Mestre (1r cicle)
 Especialitat en Educació Infantil
 Especialitat en Educació Especial
 Especialitat en Educació Física
 Especialitat en Educació Musical
 Especialitat en Educació Primària
Especialitat en Llengües Estrangeres
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Història (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Història de l’Art (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Francesa (2n cicle)
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle)

17
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Centres adscrits

Diplomatura en Relacions Laborals (1r cicle)
Diplomatura en Turisme (1r cicle)
Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (1r i 2n cicle)

RECERCA

Actuacions en l’àmbit de la planificació i el suport a 
la recerca i la transferència de coneixement

Aprovació del Pla Estratègic de Recerca (PER)
Partint de les àrees d’expertesa de la UdL i les demandes de recerca i d’innovació dels agents 
socioeconòmics lleidatans, defineix tres grans àmbits de recerca: agroalimentació, salut i edu-
cació, i territori, patrimoni i cultura.

Nova classificació de grups de recerca. Tipus:
 A: grups de recerca consolidats del DURSI
 B: grups de recerca consolidats de la UdL
 C: grups de recerca preconsolidats
 D: grups de recerca emergents de la UdL
 E: grups de recerca estables de la UdL

Creació de l’Oficina de Suport a l’R+D+I
Amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis de suport a l’R+D+I i a la formació de postgrau 
i augmentar la captació de recursos, s’ha creat l’Oficina de Suport a l’R+D+I, dependent del 
Vicerectorat de Recerca i Innovació, que englobarà l’actual CTT, els Serveis Cientificotècnics, la 
Fundació Universitat de Lleida i un servei administratiu comú.

Participació en consorcis i fundacions
Aprovació dels Estatuts del Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari.
Aprovació dels Estatuts de la Fundació Centre UdL-IRTA.
Signatura del conveni per a la creació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 
(IRBLLEIDA).
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Grups de recerca

Grups de recerca consolidats de la UdL
Agricultura de Precisió, Agròtica i 

Agrotecnologia
Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga
Art i Cultura d’Època Moderna
Biotecnologia Vegetal Aplicada
Botànica Aplicada a Sistemes Agrícoles i 

Forestals
Cercle de Lingüística Aplicada
Dret Civil Català i Dret Privat Europeu
Estudis Epidemiològics i Sistèmics de 

Malalties Complexes
Fonètica
GRIHO: Grup de Recerca Interacció 

Persona-Ordinador i Integració de Dades
Grup de Dret Penal i Criminologia
Grup de Dret, Economia, Sociologia 

i Política Rural, Agroindustrial i 
Agroalimentària (Pendent)

Grup de Patologia Oncològica
Grup de Patologia Pleural
Grup de Recerca en Energia Aplicada
Grup de Recerca en Estudis Medievals
Grup DEDAL-LIT
Grup Interdisciplinari d’Estudis de 

Desenvolupament i Multiculturalitat 
(GIEDEM)

Consolidats
del DURSI

29%

Emergents
de la UdL

11%
Preconsolidats 

de la UdL
13%

Consolidats
de la UdL

47%

Grups de recerca de la Universitat de Lleida

Classificació dels grups de recerca

Grups consolidats del DURSI
Agrometeorologia i Energia pel Medi 

Ambient
Agronomia i Qualitat dels Cultius Extensius
Bioquímica i Biologia Molecular de 

Microorganismes
Computació Distribuïda
Control de Plagues i Virosis en Cultius 

Herbacis i Fruiters
Fisicoquímica de Sistemes Macromoleculars 

d’Interès Ambiental
Fisiopatologia Metabòlica
Història de les Transicions Socials i els 

Canvis Polítics
Medi Ambient: Sòls, Aigües i Residus 

Orgànics
Millora Genètica de Cultius
Neurobiologia Cel·lular i Molecular
Plurilingüisme, Interculturalitat i Educació
Proliferació i Cicle Cel·lular de Llevats
Química i Bioquímica Agrària
Sistemes de Gestió i Millora Genètica del 

Porcí
Tecnologia de Productes Vegetals
Territori i Societat
Unitat de Postcollita

19
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Intel·ligència Artificial
Interacció Planta-Microorganisme
Literatura Popular i Mediàtica
Matemàtica Discreta, Criptologia i Models 

de Decisió
Nefrologia Experimental
Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i 

del Pirineu
Proximitat Econòmica de les Empreses de la Unió 

Europea: Aspectes Financers i de Mercat
Recerca Clínica, Experimental i Docent en 

Patologia Colorectal i Hematològica
Samuel Gili Gaya de Lingüística i Literatura
Silvicultura, Millora Genètica i Ecofisiologia 

d’Espècies Vegetals
Zootècnia: Ecosistemes Bioindustrials i 

Naturals

Grups de recerca preconsolidats
Atenció a la Diversitat i Educació Emocional 

al Llarg del Cicle Vital de les Persones
Cognició i Context: l’Aprenentatge 

Col·laboratiu Mediat per Ordinador

Competències, Tecnologia i Societat de la 
Informació (COMPETECS)

Economia Agrària i Mediambiental
Economia Aplicada
Enginyeria Hidràulica, Hidrològica i del 

Medi Rural
Epidemiologia Aplicada
Ordenació, Inventari i Anàlisi del Paisatge 

Forestal

Grups de recerca emergents
Aula de Salut
Empresa, Canvis Organitzatius, Socials i 

Noves Tecnologies
EPINUTRI
Grup d’Estudis de Literatura i Crítica
Grup d’Història Social sobre la Formació del 

Capitalisme (Segles XVI-XIX)
Producció Fructícola
Renaixement i Humanisme
Sistemes Dinàmics
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Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca
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Recursos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia
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Ajuts CICYT, CIRIT, etc.

Matrícules de cursos

Convenis i serveis
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Dr. Stanley M. Goldberg: professor de Cirurgia a la Universitat de 
Minnesota. Creador del Laboratori de Fisiologia Anorectal, reconegut 
com un dels més grans del món, és un del cirurgians més prestigiosos 
en aquest àmbit.
Acte d’investidura: 20 de maig de 2005.

Dr. Pere Lluís Font: professor de Filo-
sofi a a la UAB des de la seua funda-
ció. Codirector de la col·lecció Textos 
Filosòfi cs d’Edicions 62, ha publicat 
treballs d’història de la fi losofi a mo-
derna, d’història del pensament català 
i de fi losofi a de la religió. Fou professor 
de l’extensió de Lleida de la Facultat de 
Lletres de la UAB i també ha estat vin-
culat a la Secció de Filosofi a de l’IEI.
Acte d’investidura: 20 de maig de 2005.
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RELACIONS EXTERIORS

Estudiantat enviat i rebut (per programes)

PROJECCIÓ DE LA UNIVERSITAT
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Mèxic
19%

Itàlia
18%

Espanya
9%França

8%
Alemanya 

6%

Polònia
5%

Finlàndia
5%

EUA
4%

Bòsnia i Hercegovina 
2%

Romania
2%

Regne Unit 
4%

Altres 
18%

Itàlia
20%

Finlàndia
11%

Espanya
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9%

Regne Unit
6%França
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Portugal
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Països Baixos 
5%

EUA
4%

Alemanya 
3%

Altres
14%

Polònia
3%

Rep. Txeca 
3%

Bèlgica
3%

Països de destí de l’estudiantat de mobilitat de la UdL. Curs 2004/2005

Països d’origen de l’estudiantat de mobilitat de la UdL. Curs 2004/2005
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INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT

Centre de Cooperació Internacional
El Centre de Cooperació Internacional ha continuat organitzant cursos de formació, xerrades 
i col·loquis. Ha gestionat la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació internacional per 
al desenvolupament i la convocatòria d’ajuts a estudis de recerca sobre desenvolupament, 
cooperació internacional, solidaritat i Quart Món, finançades en part gràcies a les aportacions 
del professorat i PAS de la UdL adherit a la campanya “Dóna el teu 0,7%”. Dintre del programa 
TEMPUS ha gestionat diversos projectes europeus en cooperació amb universitats de països de 
l’Europa de l’Est i de la ribera sud de la Mediterrània.

Centre d’Informació i Documentació per al Desenvolupament
III Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al Desenvolupament. Durant tres dies 
el CIDD, conjuntament amb un gran nombre d’ONGD de Lleida, va sortir al carrer per posar a 
l’abast dels ciutadans i ciutadanes una mostra del material que es troba a Lleida que versa sobre 
temes relacionats amb la cooperació, el desenvolupament, la solidaritat i realitats diverses.
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Universitat d’Estiu
Hi ha hagut 19 cursos oferts, amb 329 alumnes. Seus dels cursos: la Seu d’Urgell, Arbeca, Erill 
la Vall, Tremp i Solsona.

Projecció
Homenatge al musicòleg Josep Maria Llorens, l’11 de novembre de 2004, amb motiu de la 
culminació de l’edició de l’opera omnia de Francisco Guerrero.

Concessió de la medalla d’or, el 14 d’octubre de 2004, a Romà Sol i Carme Torres, que van 
formalitzar la donació del seu fons documental, hemerogràfic i bibliogràfic a la UdL el 13 de 
maig; i a Alfred Porqueras Mayo, a títol pòstum, la família del qual va fer donació del fons 
bibliogràfic el 30 de juny.

Oficina del Voluntariat
L’Oficina del Voluntariat de la Universitat de Lleida va ser creada com a suport del 700 ani-
versari, l’any 1997, amb el compromís que una vegada tancada la tasca de la Fundació 700 
Aniversari es convertiria en una Oficina del Voluntariat amb uns clars objectius de suport i 
de desenvolupament del voluntariat a la UdL en els seus diversos àmbits –voluntariat social, 
cultural, educatiu, etc. Entre les activitats que s’han desenvolupat cal destacar la col·laboració 
amb diverses entitats i associacions de Lleida i la col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida en 
el projecte de pisos solidaris.

Fundació Universitat de Lleida
La Fundació de la Universitat de Lleida, d’acord amb els seus Estatuts, s’ha d’entendre com una 
entitat que ha de promoure l’activitat de la Universitat i ha de servir de pont entre la Universitat 
i la societat, capaç de captar recursos externs en benefici del conjunt de la institució amb una 
resposta de qualitat a les demandes que li plantegi l’entorn socioeconòmic i cultural, i, en 
aquest sentit, que ajudi a incrementar el prestigi de la Universitat.

Per assolir aquest objectiu, la Fundació ha mantingut contactes amb els consells comarcals i 
amb empreses i institucions, ha gestionat diferents màsters, postgraus i cursos d’especialitza-
ció i ha posat en marxa les Aules Formació i ha organitzat jornades i congressos.
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Serveis Culturals

Durant els curs 2004-05 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 i que la ciutat de Lleida i les terres de Ponent es facin ressò de la presència 
cultural de la Universitat.

Aula de Música i Cor de la UdL
L’Aula de Música ha organitzat diversos concerts de música clàssica i els concerts de professors 
i estudiants de la UdL.

Filmoteca Cine-Ull
S’ha signat un conveni amb la Filmoteca de la Generalitat per tal de programar conjuntament 
sota el nom Filmoteca – Cine-Ull (UdL).

Espai de Teatre
L’Espai de Teatre ha estructurat les seues activitats a través de dos tallers; el d’Intervencions 
Escèniques: Acció i Performance i el de Formació i Creació Escènica: La Paraula.

Taller de Dansa Contemporània
El Taller de Dansa Contemporània de la UdL s’ha estructurat en tres grups, amb un total de 35 
persones.

Iniciatives Plàstiques
Produccions, mostres i instal·lacions.
Exposicions fotogràfiques.

Cursos de formació cultural

Col·laboracions externes
11a Mostra de Cinema Llatinoamericà.

Concurs Literari d’Humor Negre
La Universitat de Lleida ha convocat, conjuntament amb l’Associació Cultural Humoràlia, una 
nova edició del Concurs Literari d’Humor Negre.

Ajuts als centres, als departaments i als serveis de la Universitat
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Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions
Durant aquest any han entrat en funcionament la nova web institucional, el nou campus vir-
tual, el programa GREC de gestió de la recerca i la plataforma tecnològica que donarà resposta 
a les necessitats del Document de política de personal acadèmic

Quant a infraestructura, cal destacar l’inici del desplegament de la xarxa de comunicacions 
sense fi ls i l’adquisició del segon supercomputador més potent de Catalunya.

La UdL ha signat convenis de col·laboració amb dos entitats dependents del DURSI: l’AGAUR i 
l’Observatori per a la Societat de la Informació.

Servei de Biblioteca i Documentació (SBD)
L’SBD ha continuat potenciant i possibilitant l’accessibilitat als recursos d’informació i la seua 
usabilitat. Ha implementat la web de difusió dels recursos i serveis de l’SBD i ha posat en marxa 
la Biblioteca Virtual Màrius Torres.

Servei d’Esports
El Servei d’Esports té 1.130 socis.
S’han ofert 37 activitats, amb 624 alumnes.

Servei d’Extensió Universitària
Punt d’informació.
Borsa de treball i programes de cooperació educativa universitat-empresa.
Campanyes de promoció i difusió de la UdL. Informació i assessorament als centres de secundària.
Servei de suport a l’estudiantat.
 
Servei de Llengua i Terminologia
Centre d’Autoaprenentatge de Llengua i cursos de formació.
Dinamització amb el Voluntariat Lingüístic i l’organització del III Concurs Fotolingüístic.

SERVEIS DE LA UNIVERSITAT
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Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Estructura Preventiva i d’Emergències de la UdL.
Avaluacions de riscos dels campus.

Servei de Publicacions
El Servei de Publicacions manté com a objectius l’impuls, la programació i la producció tècnica 
d’edicions científiques, docents, d’extensió universitària i de difusió i imatge institucional de 
la Universitat.
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El pressupost de la UdL per a l’any 2005 és de 56.269.283 euros, cosa que representa un 
increment del 5,76% respecte del pressupost de 2004.

Un dels principals objectius del pressupost de 2005 ha estat garantir una política de promoció 
i millora del personal de la UdL, que sigui compatible amb la dotació d’una estructura a la 
recerca, a les unitats i als serveis, que posi la UdL al nivell de la resta d’universitats públiques 
catalanes.
 
Els objectius del Consell de Direcció de la Universitat de Lleida que han marcat les pautes 
d’elaboració d’aquest pressupost han estat els següents:

1. Garantir la qualitat docent de la Universitat.
a) Incorporació d’una partida per facilitar l’adaptació dels estudis al nou marc europeu 

d’educació superior.
b) Suport a la docència mitjançant un programa d’ajuts a la millora i la innovació docent.
c) Potenciació del programa de formació del professorat a través de l’ICE..
d) Potenciació de les unitats d’Orientació Universitària i d’Atenció Socioeducativa de l’ICE.
e) Continuació de la potenciació de la docència virtual i semipresencial.

2. Donar suport a la recerca i a la innovació tecnològica.
a) Creació d’una ofi cina de suport a l’R+D+I, per tal de donar un veritable impuls a la 

recerca, als convenis i serveis a les empreses, als cursos no reglats i a les activitats dels 
emprenedors.

b) Dotació d’una partida per a la concessió de beques de recerca per a l’estudiantat dels 
darrers cursos.

c) Incorporació d’una partida per a ajuts a grups competitius i emergents.
d) Manteniment de les beques de recerca pròpies.
e) Progressiu augment del cofi nançament al programa Ramón y Cajal.
f) Impuls de l’activitat de recerca mitjançant l’elaboració del Pla Estratègic de Recerca.
g) Creació d’oportunitats per al desenvolupament de microempreses.

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
DE LA UNIVERSITAT
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3. Potenciar la internacionalització de la Universitat de Lleida.
a) Augment del nombre de beques promogudes per la Universitat de Lleida adreçades a 

l’estudiantat Erasmus.
b) Dotació de dos beques per promoure les dobles titulacions entre la Universitat de Lleida 

i la Universitat Jean Moulin - Lió III.
c) Augment dels ajuts destinats a fomentar accions subjectes als convenis bilaterals.
d) Ampliació del nombre de becaris que participen en el programa Jade.
e) Augment de la dotació per a projectes de cooperació internacional.

4. Millorar l’atenció personalitzada a l‘estudiantat.
a) Potenciació del Programa d’Orientació Tutorial de l’ICE.
b) Consolidació de la Unitat d’Atenció Psicosocial.
c) Organització d’un servei d’acollida de l‘estudiantat.

5. Garantir una política de promoció i millora del personal de la Universitat de Lleida.
a) Dotació per a nova contractació i consolidació del personal acadèmic en el marc del 

Document de política de personal acadèmic.
b) Promoció i reclassificació del personal d’administració i serveis.
c) Implantació de la Relació de llocs de treball del PAS pel que fa a l’estructura de campus.
d) Implantació de la resta de la modificació de llocs de treball del PAS pendent d’aprova-

ció.
e) Millora de les condicions del personal becari predoctoral de tercer i quart any.
f) Dotació per a l’estabilització del personal de suport a la recerca.

6. Garantir l’equilibri pressupostari, gestionant eficient i racionalment els recursos disponibles.

7. Incrementar la capacitat d’actuació de les unitats.
a) Increment de la dotació a departaments i centres.
b) Descentralització de les responsabilitats i decisions en la gestió del pressupost mitjançant 

la descentralització de la despesa en equipament i programari per a la docència i la 
recerca. 

c) Continuació de la potenciació i l’increment de la dotació per a centres mitjançant l’esta-
bliment de contractes programa dins del marc de la planificació estratègica.

8. Incentivar el desenvolupament dels programes de biblioteques.
a) Increment de la dotació de personal al Servei de Biblioteca i Documentació.
b) Augment dels recursos destinats a fons bibliotecaris, incidint especialment en la subs-

cripció a revistes electròniques.

Quadre de comparació entre l’estat d’ingressos i de despeses entre l’any 2002-2005

Estat d'ingressos 2002 Variació 2003 Variació 2004 Variació 2005 

Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 9.100.442 -2,25% 8.895.577 2,42% 9.110.759 3,81% 9.457.479 

Capítol 4 Transferències corrents 26.900.661 9,05% 29.334.910 18,29% 34.701.087 8,75% 37.737.007 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 677.323 31,40% 890.000 -44,26% 496.052 -48,65% 254.725 

Capítol 7 Transferències de capital 3.329.607 3,62% 3.450.213 -3,15% 3.341.700 163,85% 8.817.072 

Capítol 9 Passius financers   4.309.600 28,87% 5.553.977 -99,95% 3.000 

Total d’ingressos 40.008.033 17,18% 46.880.300 13,49% 53.203.575 5,76% 56.269.283 

Estat de despeses 2002 2003 2004 2005 

Capítol 1 Despeses de personal 25.002.689 8,07% 27.019.583 14,86% 31.033.626 10,17% 34.191.114 

Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 10.580.501 0,96% 10.682.391 0,12% 10.694.792 5,91% 11.326.855 

Capítol 3 Despeses financeres     511064,42 -99,69% 1.576 

Capítol 4 Transferències corrents 388.525 73,20% 672.938 76,68% 1.188.938 -4,36% 1.137.084 

Capítol 6 Inversions reals 4.036.318 110,72% 8.505.388 9,14% 9.282.869 3,48% 9.605.535 

Capítol 9 Passius financers     492285 -98,55% 7.118 

Total de despeses 40.008.033 17,18% 46.880.300 13,49% 53.203.575 5,76% 56.269.283 
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Estat d’ingressos

Estat de despeses
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