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Servei d'Informació i Atenció Universitària
El Servei d’Informació i Atenció Universitària és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal
informar, assessorar i orientar l’estudiantat, la comunitat universitària i la ciutadania en general sobre els temes que
afecten a la UdL.
A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada
tema, el Servei porta a terme altres funcions que inclouen: la projecció, elaboració de programes i realització
d’activitats adreçades a la comunitat universitària i a usuaris particulars o col·lectius externs a la UdL.

ESTUDIANTAT

Borsa de Treball-Portal de Treball
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/borsa/
. NOU SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL
Carnet de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/carnet/
Programa d'acollida de nou estudiantat
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/acollida/
Servei d'Atenció Psicològica
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/suport/
Préstec de bicicletes
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/Bicicletes/
Programa UdLxTothom
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/UdLxtothom/
Enllaços d'interès
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/enllacos/

BEQUES I AJUTS
Beques de col·laboració de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/beques/
Beques d'introducció a la recerca
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/introduccio_recerca/
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PERFILS

Beques salari
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/beques-salari/
ALUMNES
Ajuts de viatge
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/ajutsviatge/

/sites/universitat-lleida/ca/perfils/alumnes/

Ajuts a l'estudi per situacions

FUTURS ALUMNES
/sites/universitat-lleida/ca/perfils/f_alumnes/

socioeconòmiques greus
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/ajutsestudi/

ESPAI CENTRES DE SECUNDÀRIA
(Activitats de transició de secundària a la

Ajuts per a estudiants amb necessitats
especials
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/UdLxtothom/

UdL)
/sites/universitat-lleida/ca/perfils/secundaria/

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/ajuts-habitatge-i-desplacament/

LA UdL

Ajuts per a l'aprenentatge d'una tercera

Estudis de la UdL
llengua
/sites/universitat-lleida/ca/estudis/tots_estudis/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/ajuts-tercera-llengua/
Ubicació dels campus
/sites/universitat-lleida/ca/localitzacio/
GUIES I PUBLICACIONS

Allotjament
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/allotjament/

Catàleg d'Activitats de transició de la
secundària a la UdL
Transport
https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/58781?_ga=1.102890880.1471680305.1437130802
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/transport/
Guia de serveis UdL 2017/2018
http://hdl.handle.net/10459.1/41535
Quadríptic d'informació general UdL
(català)
http://hdl.handle.net/10459.1/41542
Quadríptic d'informació general UdL
(castellà)
http://hdl.handle.net/10459.1/41543

UdLTreball - Fira de l'Ocupació 2017
http://udltreball.udl.cat/ca/
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Plans d'estudis dels graus UdL
https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/47904
Màsters i Doctorats UdL
http://repositori.udl.cat/handle/10459.1/48000
Grados y Másteres UdL (castellà)
http://hdl.handle.net/10459.1/41539
Másteres y Doctorados UdL (castellà accés estrangers)
http://hdl.handle.net/10459.1/41538
Bachelor and masters UdL (anglès, versió
2011)
http://hdl.handle.net/10459.1/41544
(xinès, versió 2010)
http://hdl.handle.net/10459.1/41540
Carregant el reproductor...
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