
NORMATIVA D’ESTUDIANTS VISITANTS 

Amb motiu del continuat increment d'estudiants i graduats que desitgen ampliar la seva 

formació a la Universitat de Lleida, i tenint en compte el destacat servei que les 

Universitats han d'oferir al teixit social, la UdL creu oportú endegar unes normes 

bàsiques per a regular aquesta situació tot respectant la seua disponibilitat de places. 

Article 1. Àmbit d’aplicació 

1.1. Tindran aquesta consideració tots aquells estudiants i/o graduats universitaris 
admesos amb la finalitat de cursar estudis parcials a la Universitat de Lleida al marge 

dels procediments ordinaris previstos per a l’accés als estudis oficials. 

1.2. Així mateix tindran la consideració d’estudiants visitants aquells estudiants 
estrangers que han estat admesos per a cursar estudis parcials de les titulacions 

impartides a la Universitat de Lleida al marge dels programes de mobilitat i dels 

convenis bilaterals amb altres universitats que prevegin aquest tipus de mobilitat. 

Article 2. Efectes 

Els estudis cursats com a estudiant visitant donen dret a l'obtenció d'un certificat 

d'estudis de la Universitat de Lleida on constarà el període d’estada de l’estudiant 

visitant, els estudis cursats, les qualificacions obtingudes i la menció expressa que 

aquests estudis no tenen efectes acadèmics a la UdL. 

Article 3. Admissió 

3.1. La sol·licitud d'admissió es presentarà a l'Oficina de Relacions Internacionals, i serà 
resolta per cada centre o pel director del programa de doctorat corresponent. 

3.2. El termini per a presentar les sol·licituds serà el que determini l'Oficina de 
Relacions Internacionals. 

3.3. Es tindrà en compte que el nivell d’estudis acreditat sigui suficient per a cursar els 
estudis sol·licitats a la Universitat de Lleida i que, si s’escau, l’estudiant tingui uns 

coneixements lingüístics adequats. 

Article 4. Drets de l’estudiantat visitant 

4.1. Una vegada admesos els estudiants visitants es podran matricular de qualsevol de 
les assignatures que ofereixi la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 

corresponent, prèvia autorització del centre on s’imparteixin i d’acord amb la 

disponibilitat de places vacants. 

4.2. Els estudiants visitants tindran dret a assistir a classe i a ser avaluats mitjançant les 
proves corresponents de les assignatures de les quals estiguin matriculats en les 

mateixes condicions que els estudiants oficials.  



4.3. Els estudiants visitants rebran una acreditació per poder identificar-se com a tals i 
gaudir si s’escau dels serveis universitaris que la UdL autoritzi en les mateixes 

condicions que els estudiants de programes de mobilitat.  

4.4. Un cop finalitzada l’estada a la Universitat de Lleida s’expedirà un certificat 
d’estudis d'acord amb l'article 2 d'aquesta normativa. 

4.5. Quan el període d’estada a la Universitat de Lleida sigui superior a un curs 
acadèmic caldrà que l'estudiant renovi la seua sol·licitud novament seguint els 

procediments establerts per al seu primer ingrés. 

Article 5. Taxes 

El preu dels crèdits que abonarà l’estudiant visitant en qualsevol dels estudis impartits en 

la UdL (graus, màsters, etc.) serà el doble del preu públic oficial establert per a cada 

titulació. 

El mateix criteri s’aplicarà a les taxes de gestió d’expedient acadèmic. 

 

El 10% d’aquestes taxes serà gestionat per l’Oficina de Relacions Internacionals i es 

destinarà a subvencionar beques destinades a l’estudiantat sortint de la UdL, sense 

perjudici que es destinin més recursos a aquesta mateixa finalitat. 

Article 6. Assegurança mèdica 

Els estudiants visitants hauran de demostrar que tenen cobertura sanitària durant el 

període d’estada a la Universitat de Lleida, ja sigui mitjançant la Seguretat Social o 

contractant una assegurança privada. 

 


