CARPETA DE MATRÍCULA, AGENDA UNIVERSITÀRIA i CARNET UdL
Estudiants de nou accés – Curs 2022/2023
Centres propis:
La carpeta de la UdL és gratuïta i la podeu recollir, a partir del 12 de setembre i fins al 3
d’octubre a cada consergeria dels següents centres on us haureu matriculat:
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Facultat de Medicina
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Facultat de Lletres
Els estudiants que us matriculeu als centres ubicats al Campus de Cappont:
Escola Politècnica Superior (Campus Lleida)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Facultat de Dret, Economia i Turisme (Campus Lleida)
La carpeta la podeu recollir a la Botiga de la UdL Údels situada al Campus de Cappont
(Carrer de Jaume II, 67, 25001 Lleida).
Els estudiants que us matriculeu de les titulacions impartides al Campus d'Igualada:
Escola Politècnica Superior (Campus d'Igualada)
Facultat de Dret, Economia i Turisme (Campus d'Igualada)
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus d'Igualada)
La carpeta us l'entregaran a la Jornada d'Acollida al nou estudiantat prevista per al dia
12 de setembre 2022.
Aquells estudiants que no pugueu assistir a la Jornada de Benvinguda, la podreu recollir a
partir del dia 13 de setembre, a la Consergeria del Campus d'Igualada (Av. Pla de la Massa,
8).
Podreu adquirir l’agenda de la UdL (3 €) a la Botiga de la UdL Údels situada a la Unitat
d’Edicions i Publicacions al Campus de Cappont. Els estudiants matriculats a les titulacions
del Campus d’Igualada la podran adquirir on line i recollir físicament al Campus, tindran
informació sobre el procediment al mes de setembre.
Carnet universitari
El període d’emissió del carnet universitari tindrà lloc preferiblement del 12 al 23 de setembre
de 2022. Per a poder realitzar aquest tràmit sempre caldrà que demaneu cita prèvia.
Els punts d'emissió del carnet, per Campus, els podreu consultar més endavant a la pàgina
web del carnet UdL.

Centres adscrits:
En el cas dels centres adscrits, la carpeta també és gratuïta i els llocs i horaris de lliurament
són:

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC – Lleida)
Lloc de lliurament: Àrea de Gestió Econòmica (Caixa)
Partida de la Caparrella, s/n. 25192 Lleida
Dates: a partir del 12 de setembre
Horari: de 8.30 a 14 hores

Escola Universitària de Relacions Laborals
Lloc de lliurament: Secretaria
C. de Vallcalent, 65. 25006 Lleida
Dates: Període matrícula
Horari: de 15.30 a 19 hores

Escola Universitària de Turisme Ostelea
Lloc de lliurament : Ostelea Tourism Management School

C. d’Aragó, 28. 08015 Barcelona
Dates: durant el procés de la matrícula

