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12/01/15/ Les Pràctiques AcadèmiquesUdL, la nostra universitat / Pràctiques

Externes són una oportunitat per establir relacions entre el món empresarial i la Universitat. [ 

 /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL13/ ] Capítol 12è / Serveis universitaris

12/12/14/ La UdL posa a disposició de tota la comunitat universitària serveis i personal per atendre les seves

 demandes i necessitats. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL12/ ] Capítol 11è /

05/12/14/ La UdL contribueix a la difusió, la qualitat i la diversificació de l’oferta cultural en elUniversitat i societat
 territori, amb la generació d’activitats d'alt valor. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL11/ ]
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30/11/14/ la UdL promou activament laCapítol 10è / Projecció Internacional

mobilitat internacional del seu estudiantat i la internacionalització de la seva oferta docent arreu del món. [ 

 /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL10/ ] Capítol 9è / La recerca en les Lletres

23/11/14/ La UdL disposa de 94 grups de recerca en àrees de coneixement molt diferents. Avui ens centrem en

 l'àmbit de les Lletres. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL09/ ] Capítol 8è / La

17/11/14/ Els investigadors de l’IRB Lleida participen en xarxes d’investigació amb unarecerca biomèdica
 elevada producció d’articles científics de repercussió internacional. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL08/ ]

11/11/14/ La UdL ocupa la 8a posició a l’estat enCapítol 7è / La recerca a la UdL

productivitat de recerca, la 6a en impacte normalitzat i la 2a en excel·lència i lideratge. [ 

 /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL07/ ] 03/11/14/ ACapítol 6è / UdL per a tots

banda de graus i postgraus oficials, la UdL ofereix títols propis a través del Centre de Formació Contínua, el
Programa Sénior per a adults, així com la Universitat d'Estiu. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL06/ ]

24/10/14/ La UdL promou les relacions ambCapítol 5è / Universitat-Empresa
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l’entorn socioeconòmic i cultural, fomentant la recerca científica, humanística i tècnica; així com la innovació

 tecnològica. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL05/ ] Capítol 4t / Ex-alumnes

17/10/14/ L’Associació d'ex-alumnes fomenta la vinculació amb la UdL promovent activitats que elsUdL
 permetin millorar el desenvolupament de la carrera professional. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL04/ ]

15/10/14/ El model lingüístic de la UdL s'enriqueix desCapítol 3r / Idiomes a la UdL

del respecte a les llengües oficials de Catalunya. L'Institut de Llengües coordina i centralitza els serveis en

 aquest àmbit. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL03/ ] Capítol 2n / La docència

08/10/14/ Segon capítol de la sèrie "UdL, la nostra universitat", en que es presenta la docència duta aa la UdL

 terme a la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL02/ ] Capítol 1r / Què és la

26/09/14/ Primer capítol de la sèrie "UdL, la nostra universitat", en que es presenta la Universitat de LleidaUdL?

 [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL01/ ] 19/04/13/Les biblioteques de la UdL

Descobreix les biblioteques de la UdL / Descubre las bibliotecas de la UdL / Discover the UdL libraries [ 

 /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/biblioteques/ ] UdL, formació oberta al món
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14/10/14/ El model d'implantació de la UdL és el d'una universitat de campus dispersos dins de la ciutat. [ 

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/udlformacioobertaalmon/ ]


