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Matriculats estiu 2012
UNIVERSITAT
D’ESTIU 2012

Inscrits
746

Cursos
31

Mitjana
24 inscrits/curs

Distribució dels inscrits per localitats dels cursos
Localitat

Inscrits

Cursos

Mitjana

Lleida

347

15

23,1 inscrits/curs

La Seu d’Urgell

156

8

19,5 inscrits/curs

Àger

34

1

34 inscrits/curs

Tremp

36

2

18 inscrits/curs

Solsona

18

1

18 inscrits/curs

Erill la Vall

11

1

11 inscrits/curs

144

3

48 inscrits/curs

Cursos Virtuals

Evolució de matriculats a la Universitat d'Estiu (període 2003-2012)

Distribució dels inscrits per sexe
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Persones matriculades
Perfil professional
El perfil de les persones matriculades a la Universitat d’Estiu és divers. Del total d’inscrits, 364
eren estudiants de la UdL, que representen un 48,80% de totes les matrícules. Procedien
principalment de la Facultat de Ciències de l’Educació, l’ETSEA, la Facultat de Lletres i la
Facultat de Dret i Economia.
També es van inscriure 65 universitaris d’altres centres d’educació superior, bàsicament de la
Xarxa Vives d’Universitats. Aquests inscrits han representat un 8,70% del total.
Per últim, 317 inscrits que suposen un 42,50%, no eren estudiants universitaris sinó que
provenien principalment del món professional. Aquesta dada demostra que la Universitat
d’Estiu reforça el vincle establert entre la Universitat de Lleida i la societat, oferint cobertura a
les demandes de formació de diferents sectors laborals.
Cal destacar un total de 125 mestres i professors de diferents nivells educatius que es van
matricular als cursos de la Universitat d’Estiu.
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Procedència geogràfica
La procedència geogràfica dels inscrits a la Universitat d’Estiu era en un 69,2% de la província
de Lleida, seguit per un 11,6% de la de Barcelona. Un 11,9% de persones van venir de diferents
parts de la geografia espanyola, com ara: l’Aragó, les Illes Balears o el País Valencià.

Les persones provinents de la província de Lleida, venien principalment del Segrià (un 64%),
seguits per un 7’1% procedents del Pla d’Urgell i d’altres indrets de la pla de Lleida i del Pirineu.
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Resultat enquestes
Valoració acadèmica
Valoració del 0 al 10 dels aspectes següents:
•
•
•
•
•
•

Nivell d’aprofundiment dels temes
Nivell d’assoliment dels objectius
Nous coneixements adquirits
Coordinació entre els ponents
Nivell de discussió i debat
Valora les ponències impartides pel professor (nom del professor)

MITJANA GENERAL UNIVERSITAT D’ESTIU

8,56

Mostra: 520 enquestes

Qualificació mitja per seus (sobre 10)

Cursos

Valoració

Àger
Solsona
Tremp
Lleida
La Seu d’Urgell
Erill la Vall

8,74
8,73
8,73
8,72
8,25
7,89
Altres aspectes de l'enquesta

Atenció rebuda per part del personal de la Universitat d'Estiu ......................................... 8,93
(Valoració de l’estudiantat)
Atenció rebuda per part del personal de la Universitat d'Estiu .......................................... 9,73
(Valoració del professorat)

Et tornaries a matricular a la Universitat d'Estiu?
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Projecció de la Universitat d’Estiu
Imatge de la Universitat d’Estiu
El dia 29 de febrer de 2012 es va escollir el cartell de la Universitat d’Estiu, entre un total de 44
propostes presentades des de diversos punts d’Espanya. Després de 15 edicions, el concurs de
cartells continua acollint un bon nombre de propostes
El treball triat, presentat amb el lema Refresca tu Mente, és obra del dissenyador de Múrcia
Cristóbal Aguiló.

Totes les obres presentades van estar exposades a l’edifici Polivalent del campus de Cappont
entre els dies 29 de febrer i 15 de març de 2012.
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Col·laboracions amb altres institucions
La realització d’aquesta edició de la Universitat d’Estiu ha estat possible gràcies al patrocini de
la Diputació de Lleida, de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, de la Fundació Pública Institut
d’Estudis Ilerdencs i del Consell Social de la UdL. I a la col·laboració d’un gran nombre
d’empreses, d’institucions i d’entitats públiques i privades.
També van participar directament en l’organització d’algun dels cursos inclosos en el programa
de la Universitat d’Estiu el Instituto Cervantes, l’Ajuntament de Tremp, el Centre del Romànic
de la Vall de Boí, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Parc Astronòmic del MontsecConsorci del Montsec.

Presència a la premsa
Entre els mesos de desembre i juliol van aparèixer notícies sobre la Universitat d'Estiu de la
Universitat de Lleida als diaris Segre, La Mañana, Bondia (en les seves edicions de Lleida i
d’Andorra), La Vanguardia i El Periòdic d’Andorra. A més de les cròniques publicades en la
premsa escrita, també se’n van ocupar de donar informació diverses emissores de ràdio,
especialment ràdio Seu, pàgines web i fòrums d’Internet. Així mateix les agendes de diversos
diaris, programes de ràdio i de televisió van incloure referències a les activitats acadèmiques i
culturals de la Universitat d’Estiu.
Els diaris Segre, La Mañana i Bondia van publicar anuncis de la Universitat d’Estiu en qualitat
de col·laboradors de la mateixa.
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Exposició 20 edicions de la Universitat d’Estiu
L’any 1993 es va celebrar a la Seu d’Urgell la primera edició de la Universitat d’Estiu de la UdL.
Per commemorar l’organització de la vintena edició, el dia 2 de juliol es va inaugurar l’exposició
20 Edicions de la Universitat d’Estiu a la sala d’exposicions del Centre de Cultures i Cooperació
Transfronterera del campus de Cappont, que es va poder visitar durant tot el mes de juliol.

20 edicions de la
Universitat d'Estiu

Del 2 al 30 de juliol de 2012

Universitat de Lleida

Disseny i muntatge: Oficina de la Universitat d'Estiu / Serveis Culturals
Fotografies: Xavier Goñi (Servei de Reproducció d'Imatge)
Impressions: Servei de Reproducció d'Imatge

(Bon Dia, edició d’Andorra, 04/07/2012)
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