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INFRAESTRUCTURES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
2009
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Inauguració de l’Estabulari (Facultat de Medicina/Hospital Arnau de Vilanova)
Inauguració del bar de l’ETSEA i Edifici de Serveis, número 5
Obertura de l'aparcament del Campus de Cappont
Inici de la Construcció dels Pisos Universitaris
Finalització de la 1a fase de l'edifici de Biomedicina
Finalització de la 1a fase de la urbanització de l’ETSEA
Finalització de la Sala de dissecció animal de l’ETSEA
Adaptació de les aules i espais docents a l’EEES de les facultats de Lletres i Medicina
Instal·lació de 4 sales de videoconferència equipades amb pissares digitals a ETSEA,
Medicina i Cappont
Ampliació de la xarxa wifi
Inici de les obres de la nova sala de servidors
Digitalització dels Fons Romà-Sol
Compra de lectors de llibres electrònics
Implementació del programa d’automatització de gestió bibliotecària Mil·lenium

2010
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Acabament dels pisos universitaris.
Adaptació de les aules i espais docents a l’EEES al campus de Cappont, ETSEA i Escola
Universitària d’Infermeria
Acabament de la 2a fase i inici de la 3a de l’edifici de Biomedicina
Inici de les obres d’acabament de l’edifici CREA
Inici de les obres de l’edifici Polivalent 2
Acabament de l’edifici 5B d’ETSEA
Reforma de la coberta del rectorat i adaptació de l’altell.
Finalització del desplegament de la xarxa wifi a tots els campus
Canvi del sistema de telefonia de la Universitat a IP
Acabament de les obres de la nova sala de servidors

POLÍTICA CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA
2009
•
•
•

Creació de l'Anella Recerca UdL per donar suport a l'activitat de RDI de la Universitat
que aplega entitats pròpies i participades (IRBLleida, Fundació UdL-IRTA, Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida...)
Finalització de les negociacions perquè la conselleria d’Universitats s’incorpori al
patronat de l’IRBLleida, amb una aportació de 400.000€ per al pressupost 2009
Creació de quatre nous centres de recerca: Centre d’Estudis Jurídics Europeus i
Mediació (CEJEM), Centre de Computació de Ponent (CCP), Centre d’Investigació en
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•
•
•
•

•

Producció Animal (CIPA), Centre de Recerca en Tecnologies per a la Sostenibilitat
(CRETESOS) dotats amb un pressupost total de 290.000€
Acord amb l'IRTA per constituir, a partir de la Fundació UdL-IRTA, un centre de recerca
en l'àmbit del CERCA i per crear un ens que ajudi a coordinar tota l'activitat que l'IRTA i
la UdL desenvolupen en aquest àmbit a les terres de Lleida
Noves infraestructures de recerca al campus de Ciències de la Salut (estabulari) i
d’ETSEA (edificis 5)
Inauguració oficial del PCiTAL
Finalització del Jardí Botànic- Arborètum
Consolidació dels Serveis Científic Tècnics de la UdL amb una subvenció de 3.000.000€
del Govern central per impulsar una Plataforma Tecnològica de Biòmica

2010
•
•
•
•

Posar en funcionament el Jardi Botànic pel que fa al seu ús com a espai de RDI.
Donar un impuls a l'activitat de RDI al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida
Consolidar els centres de recerca propis ja creats
Tancar l'acord amb la conselleria d’Universitats per a la creació de 3 centres de recerca
de l'àmbit CERCA

DOCÈNCIA
2009
•

•

•
•
•

•
•
•

Implantació definitiva de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) a nivell de graus:
Consolidació d’Història, Història de l’Art , Geografia i Ordenació del Territori i Ciència i
Salut Animal // Inici d’ Administració i Direcció d’Empreses, Comunicació i Periodisme
Audiovisual, Dret, Enginyeria de l’Edificació, Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Social, Infermeria, Biotecnologia, Estudis Hispànics, Estudis Anglesos, Estudis
Catalans i Occitans, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Medicina, Nutrició Humana
i Dietètica, Treball Social, Ciències Biomèdiques i Ciència i Tecnologia d’Aliments
Adequació del calendari acadèmic a l’EEES amb la posada en marxa d’un Programa
d’Acollida per als nous estudiants de grau
Impuls de l’anglès com a tercera llengua de la docència. S’han dut a terme proves
d’acreditació, assignatures i pràctiques en anglès, cursos des del Servei lingüístic, etc.
Planificació de l’extinció de les antigues titulacions. Enguany s’han planificat les
passarel·les perquè els titulats en Arquitectura Tècnica puguin aconseguir el Grau en
Enginyeria de l’Edificació
Consolidació de la proposta formativa de màsters, amb les següents novetats: Màster
en Sistema de Justícia Penal, Màster en Ciències Aplicades a la Enginyeria, Màster de
Recerca Educativa, Màster en Formació de Professorat de Secundària i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Màster de Director Esportiu, Màster en
Gestió Esportiva i Màster en Recerca Clínica en Medicina
Treball coordinat amb l’Oficina de Qualitat per establir els procediments claus en el
seguiment de la qualitat dels nous graus i màsters de la UdL
Impuls a la formació contínua amb l’aprovació d’una normativa específica de Formació
Continuada i Estudis Propis
Gestió de 505 cursos de Lliure elecció de la UdL i 695 de la Xarxa Lluís Vives
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•

Increment de matrícula al curs 2009-2010: 400 estudiants més als graus i 200 més als
màsters oficials

2010
•
•
•
•

Noves titulacions: Psicologia, Fisioteràpia i Turisme
Nous graus adaptats a l’EEES: Enginyeria Agrària Alimentària, Enginyeria Forestal,
Enginyeria Elèctrica i Electrònica i Enginyeria Industrial Mecànica
Creació d’una estructura interna de gestió per impulsar, en termes de qualitat, l’oferta
de Formació Continuada a la UdL
Continuar impulsant la innovació docent, el treball en equips docents, la
internacionalització dels estudis i la transició de les antigues a les noves titulacions

ESTUDIANTAT
2009
•
•

•
•
•
•

Desenvolupament del Pla d’Informació i Orientació Universitària (PIOU) 2009,
incorporant accions basades en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la UdL
Campanyes informatives sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior
Augment de la partida de beques i ajuts per a la mobilitat de l’estudiantat, de 30.000 a
40.000€
Nova convocatòria de 20 beques d’introducció a la recerca, cofinançades pel Consell
Social (31.000€)
Posada en funcionament de la nova botiga Údels
Increment de les accions per a persones amb necessitats especials, amb una inversió
aproximada de 44.000€: convocatòria d’ajuts, nous recursos tècnics, millora de
l’accessibilitat de les webs institucionals i confecció d’una guia per a la creació de
documents accessibles

2010
•
•

•

Activació de la nova Plataforma de Treball de la UdL per potenciar la relació
d’estudiants i titulats amb les empreses
Consolidar les accions per a persones amb necessitats especials i manteniment de la
inversió
Organització de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) amb els nous criteris del Reial
Decret 1892/2008

PROFESSORAT
2009
•

•

4a edició del Document de Política de Personal Acadèmic (DPPA) corresponent al curs
2007/08 i revisió d’alguns dels seus apartats per adaptar-lo a l’EEES.
Aprovació de la Normativa de concursos d’Accés a places de professorat dels Cossos
Docents Universitaris, adaptant-la a la LOMLOU.
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•
•
•
•
•
•

Dos convocatòries específiques de Concurs d’Accés a places de PDI-Funcionari
corresponents a promocions de professorat, i dos d’ordinàries per a la contractació de
Professorat
Seguiment i aplicació del Primer Conveni Col·lectiu del PDI Laboral de les Universitats
Públiques de Catalunya
5ena i 6ena convocatòria del Programa Doctora Martina Castells d’Ajuts al Professorat a
Temps Complet per a la Finalització de Tesis Doctorals
Programa de Formació de Personal Docent i Investigador Propi de la Universitat de
Lleida
Programa d’Incentivació de la Jubilació Voluntària Anticipada del PDI Funcionari, al qual
han sol·licitat acollir-se 8 professors
Modificació de la Normativa de Professorat Emèrit de la Universitat de Lleida

2010
•
•
•
•

Transformació dels contractes del professorat associat
Desenvolupament del Estatut del PDI, en cas que s’aprovi, i adaptació de les
normatives actuals.
Accions per incentivar la reorientació docent del Professorat
Aprovació de la Relació de Llocs de Treball del PDI

INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ
2009
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Noves destinacions per a la mobilitat de l’estudiantat de la UdL als EUA, Xina, Corea i el
Marroc
Participació de la UdL en fires internacionals: Beijing (Xina), Santiago de Xile, Buenos
(Argentina), Mèxic DF i Monterrey (Mèxic)
Finalització del Programa ICTAS (Intercultural Communication Training for
Administrative Staff) per fer un estudi del grau d'internacionalització de l'administració
de sis universitats europees (Praga, Copenhaguen, Udine, Viena, Varsòvia i Lleida).
Posada en marxa de forma pilot del nou programa de mobilitat Pablo Neruda. La UdL
coordina la Xarxa Iberoamericana Agrària i Alimentària del programa.
Presentació pública del document Estudis i pautes de projecció internacional de Lleida i
les seves comarques, l’Alt Pirineu i Aran, 2008, elaborat per la UdL.
Un 14,27 % dels estudiants matriculats el curs passat es va adherir a la campanya
Dóna el teu 0,7, la qual cosa significa que 3.210 van fer el gest solidari.
I Setmana Intercultural de la Universitat de Lleida amb la col·laboració de Bancaja
Finalització del projecte Yachai, iniciat el 2002, i destinat a impartir la llicenciatura en
Educació Interacultural bilingüe a l’Amazònia equatoriana.
Participació al Programa de Voluntariat de Nacions Unides. Una estudiant de la UdL ha
estat becada per realitzar tasques de suport a la FAO a Sri Lanka
Tres noves publicacions de l’Oficina de Coperació i Solidaritat sobre banca ètica, gent
gran i educació intercultural

2010
•

Seguiment del Programa d’Internacionalització
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•

Programa UdL compromesa que consistirà a dur a terme un projecte de cooperació
propi de la UdL

ACTIVITATS CULTURALS I PROJECCIÓ UNIVERSITÀRIA
2009
•
•

•
•

Rècord d’inscrits a la 17ena edició de la Universitat d’Estiu: 924 (un 57% més que en
l’anterior edició).
Realització per primer cop de proves de nivell d’anglès a l’estudiantat de nou ingrés als
estudis de grau de la UdL
Posada en marxa de les primeres accions del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre
homes i dones a la UdL (2008-2010)
Posada en marxa del programa d’ajut a esportistes d’alt nivell amb la participació de 20
alumnes-esportistes

2010
•
•
•

•

Organització de la VI Lliga de debat universitari de la Xarxa Vives d’Universitats que
tindrà lloc a la UdL entre el 26 i el 30 d’abril.
Organització d’un Congrés internacional sobre Sòls de muntanya i canvi global en
commemoració dels 15 anys del curs Estudi de camp de sòls de la Cerdanya de la
Universitat d’Estiu de la UdL.
El Servei d’Esports de la UdL coordinarà els Campionats de Catalunya Universitaris
2010/11
Jornada Girls’s day: Per què no ho puc fer? Adreçada als alumnes dels centres
educatius de la demarcació per evitar la segregació horitzontal que es produeix en
l’elecció d’una titulació a causa de la sociabilització de gènere

QUALITAT
2009
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Avaluació de seguiment dels canvis introduïts a la Universitat a causa de les
recomanacions de l’avaluació que feu al 2005 l’European University Association.
Avaluació de les titulacions dels centres adscrits (Relacions Laborals i INEFC) com a
requisit per l’adaptació a l’EEES.
Avaluació de la qualitat dels projectes d’Innovació Docent
Avaluació de l’activitat docent del professorat (convocatòria 2008)
Certificació dels Plans Pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES i seguiment anual de
les titulacions
Projecte de Campus d’Excel·lència Internacional
Disseny dels sistemes de gestió interna de la qualitat dels centres
Enquesta de satisfacció dels estudiants sobre la docència (1r, 2n cicle i màsters) i les
pràctiques externes
Enquesta de satisfacció dels estudiants que finalitzen els seus estudis i dels que cursen
programes de formació continuada
Participació a l’estudi sobre inserció laboral de l’AQU Catalunya
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2010
•
•

•
•

•

Implementació del projecte d’integració de dades docents, acadèmiques i de personal
Disseny d’un sistema de qualitat per la formació continuada
Noves enquestes de satisfacció dels estudiants de doctorat i mobilitat
Implementació dels sistemes de gestió interna de la qualitat dels centres i seguiment
de les titulacions
Obertura del Correu obert-registre d’observacions al col·lectiu de PAS i professorat

GESTIÓ
2009
•
•

Inici de la implementació d’un nou sistema de gestió: gestió per processos. S’han
desenvolupat diferents eines com ara: mapa de processos, catàleg de processos,
informació i formació al PAS sobre aquest nou sistema
Inici d’accions incloses en el Pla d’administració electrònica de la UdL: creació i dotació
de l’Entitat de Registre de Certificats Digitals (projecte per capacitar digitalment amb
una signatura digital a personal d’administració i serveis, professorat i estudiantat)

2010
•

•

Elaboració d’un pla de millora contínua que suposarà l’inici gradual del canvi de l’actual
sistema de gestió al de gestió per processos en algunes unitats administratives
Inici de la implementació del Pla d’administració electrònica de la UdL que finalitzarà al
2012. Obtenció de la signatura digital emesa per l’Agència Catalana de Certificació
(CATcert) com a una nova prestació del carnet de la UdL que tindrà funcionalitats
internes (comunitat universitària) i externes (altres institucions, proveïdors, empreses i
ciutadania)

RECERCA
2009
•

•

Convocatòries de Projectes del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). La taxa d’èxit
en la convocatòria de Projectes de Recerca del 2009 del MICINN ha millorat en més
d’un 20% respecte a l’any anterior, quedant molt per sobre de la mitjana estatal (73%
la UdL/ 62% mitjana estatal). A més, els ingressos s’han incrementat en més d’un 30%.
En la convocatòria de reconeixement i suport als grups de recerca de Catalunya
(AGAUR, SGR 2009) la UdL ha passat de tenir de 41 a 53 grups de recerca reconeguts,
la qual cosa suposa un increment del 30%.
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