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UNIVERSITAT DE LLEIDA EN XIFRES

8

centres

9.883

estudiants de grau,
màster i doctorat

1.199

professors i investigadors

27

departaments

2.556

estudiants de formació
contínua

531

Saps que...
 Forma a tants estudiants com habitants té Mollerussa?
 La comunitat de la UdL ocuparia la rambla de Ferran
des de l’estació de ferrocarril fins a la Subdelegació
del Govern?
 Els estudiants de grau, màster i doctorat equivalen als
habitants de la comarca de la Terra Alta?
 El pressupost equival al 0,8% del PIB de la província
de Lleida?

personal
d’administració i serveis

93,17

MEUR de pressupost
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ESTUDIS DE GRAU
Oferta

Estudiants matriculats

46 graus 8.352
2.215 places 59% comarques de Lleida
(

60%

Centres propis

1,4 %)

dones

Resultats acadèmics (Curs 2019-20)

85% crèdits aprovats
1.392 graduats ( 10,7%)
86%

en temps previst (T) i T+1

Valor superior a mitjana a la UdL
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ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI
Oferta

Estudiants matriculats

31 màsters 862
664 places 42%

54%

(

Centres propis

-5 %)

comarques de Lleida
dones

Resultats acadèmics (Curs 2019-20)

91% crèdits aprovats
443 titulats ( 14,8%)
92%

en temps previst (T) i T+1

Valor superior a mitjana a la UdL
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ESTUDIS DE DOCTORAT
Oferta

14
5

programes

interuniversitaris

28

Estudiants matriculats

669 (
13%
56%
31%

Doctorats

industrials
(període 2015-2020)

Segons la
universitat d’origen

4 %)

estrangers
dones
amb contracte o altres
ajuts econòmics

 A través dels doctorals
industrials, la UdL transfereix
coneixement i col·labora amb el
sector empresarial en la
formació investigadora i la
captació de talent

Tesis doctorals (Curs 2019-20)

72 tesis ( 14,8%)
36% amb menció internacional
50%
dones
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R+D+I
Persones

XARXA UdL

61

grups de
recerca
Centres de recerca

Estratègia de recursos humans
per a la recerca

3

centres
TECNIO

15

35

càtedres
serveis
universitat-empresa cientificotècnics
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R+D+I
Finançament
Recursos captats per a activitats d’R+D+I (*)

Fons públics destinats a projectes d’R+D+I segons l’origen (*)

(*) Font: GREC i UNEIX

14,45 MEUR
(15,5% del pressupost)
Pressupost del Programa
“Recerca i transferència de coneixement” (2021)

105 (

1,9%)

contractes de transferència

3,59 MEUR (

13%)

valor econòmic dels contractes
i serveis (2020)
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R+D+I
Visibilitat de la producció científica

887

publicacions

52%

publicacions en
accés obert

2.234

citacions

47%

publicacions en
col·laboració
internacional

57%

publicacions 1r
quartil (Q1)

72

publicacions
altament citades (*)
(*) Referit a Highly Cited Papers: nombre de
publicacions que es troben entre l’1% de les
més citades del món, per categoria i any,
considerant les citacions dels darrers deu anys

17

investigadors entre els
més citats del món (*)
(*) Segons base de dades elaborada per
la Universitat de Stanford (EEUU), SciTech
Strategies Inc. i ELSEVIER. Any 2020
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R+D+I
Transferència de coneixement al territori
PECTS
Projecte d'especialització i competitivitat territorial

JCC1

Comunitats RIS3CAT

Contractes de transferència
signats amb empreses de
Catalunya per localitat
(2020)

9

Diapositiva 9
JCC1

Josep Carbo Carbo; 29/10/2021

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT, LA CULTURA, LA IGUALTAT I LA COOPERACIÓ
Aules d’extensió universitària i seus de la Universitat d’Estiu

Estudiants de formació contínua

Aules

24 5.500

seus

alumnes

Les aules d’extensió i els cursos de la
Universitat d’Estiu són una eina per a la
difusió de la cultura i la formació
permanent a la població de l’àrea
d’influència de la Universitat, sobre la
base de l’expertesa del seu personal

La Universitat de Lleida desenvolupa
una oferta formativa especialitzada,
orientada a satisfer les necessitats de
la societat i el sector productiu del
seu entorn

Universitat
d’Estiu (*)
22 +3.600

seus

alumnes

(*) Seus període 2017-2021

Aula d’extensió universitària
Seu de la Universitat d’Estiu

699

inscrits a
l’Escola d’Idiomes
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT, LA CULTURA, LA IGUALTAT I LA COOPERACIÓ
Impuls de la inclusió social i la igualtat d’oportunitats

Cooperació al desenvolupament i
la transformació social

1.957

participants a les Aules
contra la pobresa (curs 2020-21)

61 projectes de cooperació al
desenvolupament en països
empobrits (període 2017-2021)

11 projectes de cooperació actius
(2018-2021)

Centre d’Igualtat
d’Oportunitats i Promoció de
les Dones- Centre Dolors Piera
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT, LA CULTURA, LA IGUALTAT I LA COOPERACIÓ
Alineament dels projectes de recerca amb els ODS (*)

Agenda 2030 a la UdL
 Contractació d’energia elèctrica d’origen
100% renovable
 Desplegament plaques fotovoltaiques
d’autoconsum, amb una superfície
activa de 4.530 m2
 Ajuts a projectes de cooperació
internacional, mobilitat solidària i
recerca sobre el quart món

Mitjançant els projectes de recerca que realitzen els
investigadors, la Universitat contribueix a l’assoliment dels
objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

 Participació en el Programa UdL Refugi,
d’acollida de persones de països en
conflicte per a reprendre estudis a
Catalunya

201‐300 (1.115)
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PROJECCIÓ INTERNACIONAL
Participació en xarxes d’universitats
d’abast internacional

Formació (Curs 2020-2021)

14

5

dobles graus i
màsters
universitaris internacionals

8%

estudiants estrangers de

màster universitari i
doctorat

13%

de

R+D+I (2020)

381estudiants de mobilitat
entrant (curs 2019-2020), 41%
de països d’Europa

Personal d’R+D+I estranger
segons el continent (2020)
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PROJECCIÓ INTERNACIONAL
Oferta d’estudis–publicacions científiques–projectes de cooperació

A través de l’activitat acadèmica de
recerca i el compromís amb la
millora del benestar de les
persones, la UdL projecta el talent
del seu personal i és present a la
majoria de països del món,
especialment els d’Europa i Amèrica

Graus i màsters internacionals / copublicacions científiques
Copublicacions científiques
Projectes de cooperació actius
Copublicacions científiques / projectes de cooperació actius
Graus i màsters internacionals / copublicacions científiques / projectes de cooperació actius
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PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Posicionament de la UdL en els rànquings
Posició per àmbits

(X): nombre d’universitats
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