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  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Data eleccions: 29 de gener de 2010 
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/images/imatges-premsa/ferran_badia_web.JPG

Vots a favor: 27 | Vots en blanc: 6 | Abstencions: 27

DIRECTOR: FERRAN BADIA

Ferran Badia és doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona. Després
d'haver estat professor a la Universitat de Vic i a la Universitat de Barcelona,
s'incorpora a l'Escola Politècnica Superior de la UdL el curs 1998-99, com a professor de l'àrea de física
aplicada. El 1999 va ocupar el càrrec de sotsdirector de l'EPS. Al 2003 coordina l'àrea de relacions
internacionals de l'escola. L'any 2004 s'incorpora a l'equip direcció de l'EPS com a secretari acadèmic i, des de
l'octubre de 2005, ocupa el càrrec de director del centre. 

 EQUIP DIRECTIU:

Francesc Giné, vicedirector
Marga Moltó, secretària acadèmica
Toni Granollers, cap d'estudis Informàtica
Gabriel Pérez, cap d'estudis Enginyeria Mecànica i Arquitectura Tècnica/Edificació
 

  ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
Data eleccions: 5 de febrer de 2010 
Vots a favor 8 | vots en blanc 15 | abstencions 2
 
La candidatura que es va presentar a les eleccions, encapçalada per Carmen Nuin, es va enretirar.
Luisa Guitard ha estat designada directora de l'EUI pel consell de govern del 24 de març de 2009
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DIRECTORA: LUISA GUITARD

Professora titular d'Infermeria medicoquirúrgica de la UdL des d'octubre de 1990.
Anteriorment havia estat treballant com a infermera assistencial a l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova. Ha estat cap d’estudis i vicedirectora del centre. Les
seues línies d’investigació se centren en la nutrició, l'activitat física i el risc
cardiovascular.
EQUIP DIRECTIU:
Teresa Torner Benet, vicedirectora, cap d'estudis
Maria Sánchez Fernández, vicedirectora
Carme Chiné Casa, secretaria académica
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  FACULTAT DE LLETRES
Data eleccions: 17 de febrer de 2010 
Vots a favor: 66 | Vots en blanc: 5 | Abstencions: 94

DEGÀ: JOAN J. BUSQUETA

Joan J. Busqueta és doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona.
Després d’haver estat professor de la UB, s’incorpora a la Facultat de Lletres de la
UdL el curs 1990-1991. Entre les tasques de gestió universitària que ha desenvolupat
al llarg d’aquests anys, ha estat Ajunt al Vicerectorat de Recerca, diretor acadèmic del
700 Aniversari de la Universitat de Lleida-Estudi General, director de la Fundació UdL
i de la Universitat d’Estiu. Fora de la Universitat de Lleida, és membre del Consell Assessor del Centro Alfonso
IX de Historia de las Universidades de la Universitat de Salamanca, entre altres institucions de les que forma
part. Ha estat director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) entre desembre de 2006 i setembre de 2009. 

 EQUIP DIRECTIU:

Carme Bellet, vicedegana
Josep Anton Clua, vicedegà
Rosa M. Mateu, secretària 
Albert Roca, vicedegà-cap d’estudis
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  FACULTAT DE DRET I ECONOMIA
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Data eleccions: 25 de febrer de 2010
Vots a favor: 43 | Vots en contra: 0 | Vots en blanc: 10 | Abstencions: 22

DEGÀ: PERE ENCISO
Economista. Professor de la UdL des del desembre de 1987, amb l'inici de la
diplomatura en Ciències Empresarials. Actualment imparteix, en diverses titulacions,
les matèries d'economia espanyola i mundial, economia del mediambient, de la salut,
economia aplicada, ecològica, així com les transformacions de les societats en un
món globalitzat. Pel que fa a les seues línies de recerca se centren en l'economia del medi ambient, el
desenvolupament econòmic i la cooperació, el mercat laboral, el sector agroalimentari i l'economia regional i
urbana de Lleida.
És degà de la Facultat de Dret i Economia des del febrer de 2007 i director de l'Observatori d'inserció laboral
dels titulats universitaris.

 EQUIP DIRECTIU:

Mercè Castillo, vicedegana
Eduard Cristobal, vicedegà
Maria José Puyalto, secretària
Rafel Allepuz, Cap d’estudis d'ADE
Dora Padial, Cap d'estudis de Dret 
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  FACULTAT DE MEDICINA
 
Data eleccions: 2 de març de 2010
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Vots a favor: 29 | Vots en contra: 0 | Vots en blanc: 9 | Abstencions: 20
DEGÀ: JOAN RIBERA
Professor de Biologia Cel·lular de la Facultat de Medicina de Lleida des del 1978, és
doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. La seva línea de recerca està
centrada en l’estudi del paper de l’òxid nítric en el sistema nerviós, tant en situacions
fisiològiques com patològiques. Actualment, treballa en el disseny d’estratègies i eines
docents relacionades amb l’adaptació de la Biologia Cel·lular a l’Espai Europeu d'Educació Superior.
Ha ocupat els càrrecs de cap d’estudis i coordinador de Relacions Internacionals de la Facultat, director del
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, director de l'ICE, i coordinador de les PAU i d'Accés de la UdL
És degà de la Facultat de Medicina des del març de 2007.

 EQUIP DIRECTIU:

Rosa Martí, vicedegana
Montse Rué, vicedegana
Manel Portero, cap d'estudis
Javier Trujillano, secretari
 

  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA AGRÀRIA
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Data eleccions: 4 de març de 2010 
Vots a favor: 36 | Vots en contra: 0 | Vots en blanc: 23 | Abstencions: 41
DIRECTORA: ROSA TEIRA 
Enginyera agrònoma per la UPC i doctora per la Universitat de Gant, Bèlgica. És
professora titular de la UdL des del 2002 a les titulacions d'Enginyeria tècnica agrícola
i Enginyeria agrònoma. Investiga la gestió de les dejeccions ramaderes, l'emissió
d'amoníac i de gasos amb efecte hivernacle, a partir de sòls agrícoles fertilitzats i la
qualitat de les aigües residuals amb el grup consolidat Sòls i aigües. Membre de
l'IInstitut Català d'Estudis Agraris i de la xarxa RUENA (per a l'ús eficient del nitrogen
en agricultura). Rosa Teira també forma part de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl, la International
Union of Soil Science i el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.
EQUIP DIRECTIU: 

Yolanda Soria, cap d'estudis
M Àngels Colomer, adjunta a direcció d'estudis
Josep M Jové, sotsdirector d'infrastructures
Javier Arántegui, sotsdirector de relacions internacionals
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  FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
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Data eleccions: 4 de març de 2010 
Vots a favor: 60 | Vots en contra: 0 | Vots en blanc: 10 | Vots nuls: 1 | Abstencions: 43
DEGANA: MARIA-PAU CORNADÓ
Maria-Pau Cornadó Teixidó és doctora en Filologia Catalana per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Inicia la seua activitat com a professora universitària el curs
1981-82 en aquella Universitat i després passa a la Universitat de Lleida. Entre les
tasques de gestió que ha desenvolupat a la UdL, ha treballat com a secretària
general, com a vicerectora adjunta al rector, com a vicerectora d’extensió universitària
i, actualment, com a vicedegana, cap d’estudis a la Facultat de Ciències de
l'Educació. Actualment, és consellera de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i membre del
Comitè Assessor de l’IREL.
EQUIP DIRECTIU: 

Jordi Domingo, vicedegà, cap d’estudis Educació i Treball Social
Ma Alba Herrera Llop, vicedegana, cap d’estudis Educació Infantil, Primària i les especialitats de Mestre
Ma Sequeros Astudillo, vicedegana
Judit Janés, vicedegana
Àngel Blanch, secretari acadèmic
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