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Idees-força:
� Les dades de la matrícula constaten l’estabilitat 

de l’atractivitat que té la UdL, com a centre 
universitari.

� La potència de la crisi i el seu impacte en la 
renda de les famílies, la fortíssima pujada del 
preu de les matrícules i les perspectives de 
baixada de les beques, són els tres factors 
explicatius claus per entendre l’evolució de la 
matrícula a la UdL en aquest darrer any.

� Respecte al curs anterior, la UdL disminueix 
lleugerament un 2,8% dels seus estudiants. 
Guanyem en els graus el 7,9%, i baixem el 9,4% 
en el cas dels màsters.

� Aquestes dades reflecteixen unes tendències 
similars a les de la resta del sistema universitari 
català.



Idees-força:
� L'anàlisi de l’entrada d’estudiants de primer curs 

mostra un increment d’estudiants provinents del 
batxillerat i, en canvi, una baixada significativa 
dels estudiants que venen de cicles formatius i 
d’aquells que tenen una carrera universitària 
iniciada o finalitzada, i dels majors de 35 anys. És 
evident l’impacte de la crisi i la pujada del cost 
de les matrícules per explicar-ho.

� La UdL segueix mantenint una notable capacitat 
d’atracció d’estudiants de fora de la província 
de Lleida, quasi el 40% resideixen a altres 
províncies o a l’estranger.

� El 9% dels estudiants de la UdL tenen nacionalitat 
estrangera. Valor idèntic al del curs anterior.



Idees-força:
� Notable pes de la població estudiantil femenina: les dones 

són el 56% dels estudiants matriculats.

� L’evolució del nombre d’estudiants per facultats, posa de 
manifest un creixement a Ciències de l’Educació, Dret i 
Economia, Lletres, Infermeria i Medicina. En canvi, baixa el 
nombre d’estudiants de l’ETSEA, l’EPS i INEFC.

� A nivell de títols de grau, i només centrant-nos en l’entrada 
del primer curs, donada la seva rellevància, cal dir que, 
d’una banda, hi ha títols com Psicologia, Comunicació 
Audiovisual i Periodisme, Medicina, Infermeria, Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport, i Enginyeria Electrònica Industrial i 
Mecànica que guanyen estudiants. La clau se situa 
clarament en la perspectiva d’ocupabilitat que tenen 
aquests estudis. D’una altra, disminueixen els estudiants en 
graus com Enginyeria Forestal, Enginyeria Informàtica, 
Història, Història de l’Art, Estudis Hispànics, Estudis Catalans i 
Occitans, Enginyeria Agrària i Alimentària, Ciència i 
Tecnologia dels Aliments, Turisme i Nutrició Humana i 
Dietètica.



Idees-força:
� Omplim pràcticament el 90% de les places que 

oferim de primer curs de graus. Tot i que hi ha 
diferències entre les titulacions.

� En els màsters la relació entre les places i les 
matrícules és molt similar al que succeeix a la resta 
d’universitats catalanes.

� El nombre de crèdits matriculats a la UdL ha 
disminuït en un 2,5%. Si bé creix un 5% en els graus, 
baixa un 14% en els màsters. 

� Significativament es detecta una disminució dels 
crèdits matriculats per estudiant en el cas dels 
màsters. Això s’explica fonamentalment pel preu 
tan elevat dels mateixos en un context 
socioeconòmic tan difícil, i en el qual es redueixen 
les beques.



1. Balanç global: estudiants 
matriculats segons tipologia 
d’estudis



2. Evolució dels estudiants 
matriculats als graus



3. Evolució dels estudiants 
matriculats als màsters



4. Els factors explicatius de 
l’evolució dels màsters



5. L’evolució de la matrícula 
de les facultats i escoles

curs 13-14 curs 12-13
diferència 
absoluta

diferència 
relativa (%)

Dret i Economia 1.568 1.540 28 1,82

Ciències de l'Educació 2.136 2.061 75 3,64

Escola Politècnica Superior 899 1.020 -121 -11,86

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària 1.243 1.493 -250 -16,74

Infermeria 589 582 7 1,20

Lletres 793 772 21 2,72

Medicina 1.024 972 52 5,35

Institut Nacional d'Educació Física (c.adscrit) 702 742 -40 -5,39

Relacions Laborals (c.adscrit) 157 157 0 0,00

ICE-CFC (programa sènior) 98 104 -6 -5,77

Doctorat 216 244 -28 -11,48

Mobilitat 226 245 -19 -7,76

total Universitat de Lleida 9.651 9.932 -281 -2,83

Centres

cursos acadèmics



6. 
Demanda 
i oferta de 
primer 
curs de 
graus



7. L’evolució 
de la 
matrícula de 
primer de 
grau, 
comparació 
amb el curs 
anterior 



títols

nombre 
d'estudiants 
matriculats 

octubre 2013
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 567
Grau en Relacions laborals i recursos humanas 157
Doble Grau Arquitectura Tècnica/E 10
Doble Grau en Dret i ADE Administració i Direcció d'Empreses  20
Doble Grau en Educació Primària i Grau en Educació Infantil 32
Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Admin. i Direcció Empreses 11
Grau en Administració i Direcció d'Empreses  832
Grau en Aquitectura Tècnica 190
Grau en Biotecnologia 171
Grau en Ciència i Salut Animal 222
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 126
Grau en Ciències Biomèdiques  171
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals 215
Grau en Dret 469
Grau en Educació Infantil  441
Grau en Educació Primària  705
Grau en Educació Social 291
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària  160
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 136
Grau en Enginyeria Forestal 183
Grau en Enginyeria Informàtica 196
Grau en Enginyeria Mecànica 269
Grau en Estudis Anglesos 167
Grau en Estudis Catalans i Occitans 28
Grau en Estudis Hispànics: Llengua i Literatura 44
Grau en Fisioteràpia 168
Grau en Geografia i Ordenació del Territori  67
Grau en Història  107
Grau en Història de l'Art  54
Grau en Infermeria 369
Grau en Medicina  546
Grau en Nutrició Humana i Dietètica 157
Grau en Psicologia 193
Grau en Treball Social  302
Grau en Turisme 130
UdL 7.906

8. Estudiants 
matriculats 
en els graus 
de la UdL: 
total



9. Canvis a la tipologia 
d’estudiants que entren a la 
UdL



10. El pes de la població 
estudiantil femenina



11. Estudiants de totes les 
comarques, però amb un 
paper important del Segrià



12. Províncies de residència 
dels estudiants de la UdL



13. Els 
estrangers a la 
UdL: estudiants 
per 
nacionalitat



14. L’evolució crèdits 
matriculats a la UdL


