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1. Quina funció fa el delegat?

 El Consell de l’estudiantat representa als estudiants en els diversos òrgans dels Departaments, la
Facultat i la Universitat.

 En canvi, el delegat es el representant de la classe front el professorat i el Coordinador del Grau en
Dret. Es una figura molt important, doncs trasllada les problemàtiques, dubtes i/o suggeriments que
com a grup pugui tenir la classe tant al professorat com a la Coordinació del Grau.

2. Quan s’elegeixen?

 Cada any, durant el mes de setembre es procedeix a la seva elecció.

 Un cop realitzada, es comunica el resultat a la Coordinació del Grau.

 La no elecció d’un delegat per part de la classe comporta la inexistència de comunicació com a grup
amb el professorat i la Coordinació del Grau.

Delegats



1. Què és?

 L’objectiu és donar suport a l’estudiantat en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la
UdL. A tot alumne se li adjudica un tutor, membre del professorat, que serà el seu referent durant els anys
que restarà a la universitat. A ell podrà acudir per demanar-li orientació personal, acadèmica i
professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades tant al llarg de la seva carrera
universitària com sobre el seu futur professional.

 Els elements bàsics que formen el Programa Nèstor d'Orientació Universitària són:

1. Jornades d’Acollida: l’alumnat de nou ingrés als graus de la UdL té, durant la setmana anterior a
l’inici de cada curs, un primer contacte amb la universitat. Consisteix en explicar l’organització
dels estudis , els centres i donar a conèixer els principals serveis i eines que podrà fer servir.

2. Tutories: Reunions en les quals alumnes i professorat tutor s’interrelacionen per resoldre dubtes,
rebre suport i orientació (Individuals i/o grupals).

3. Tallers: Formació curricular gratuïta que serveixen per ajudar-lo en la seva formació.

2. Qui és el meu tutor?

 Per saber com trobar el vostre tutor cliqueu en el següent enllaç Web

Programa Néstor d’orientació universitària

http://www.dret.udl.cat/export/sites/Dret/.content/documents/Curs_2018-19/com-trobar-el-meu-tutor.pdf


1. Què són els grups Praaula?

 Amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi tant un coneixement teòric com pràctic de totes les assignatures de
la carrera, aquestes es divideixen en dues parts.

1. Una primera on s’impartiran classes teòriques de cada matèria, creant-se un grup únic amb tots
els matriculats (Teoria).

2. I una segona on s’impartiran classes pràctiques, creant-se diversos grups de caràcter reduït
(Praaula).

 Per saber quan hi ha classes teòriques o pràctiques de cada assignatura s’ha de consultar l’horari del curs 
acadèmic.

2. Com puc saber a quin grup de Praaula estic matricular? Puc canviar-me 
de grup?

 Web

Distribució de Grups Praaula

http://www.dret.udl.cat/export/sites/Dret/.content/documents/Curs_2019-20/DISTRIBUCIO_GRUPS_DRET_19-20.pdf


1. Quin és l’objectiu de la biblioteca Jaume Porta?

 Donar suport a la comunitat universitària, amb serveis i recursos com els espais de treball individual i en
grup, equipats tecnològicament. També us oferim col·leccions bibliogràfiques necessàries per als estudis
que s'imparteixen, sense oblidar les àmplies col·leccions electròniques tant de: revistes electròniques,
bases de dades, com llibres electrònics i que estan accessibles des de qualsevol punt connectat a la xarxa.

 Pàgina web

2. Què puc fer a la biblioteca Jaume Porta?

 Estudiar
 Espais de treball col·laboratius 
 Préstec
 Fotocòpies e impressions
 Cursos de formació

3. Quan puc utilitzar-la?

 Els diferents horaris els podreu trobar a la següent pàgina Web

4. Resposta a les preguntes més freqüents sobre la biblioteca

 Les podreu trobar a la següent pàgina Web

La biblioteca Jaume Porta

http://bid.udl.cat/ca/biblioteca/biblioteques-i-unitats/cappont/
http://bid.udl.cat/ca/estudia/estudiaiapren/
http://bid.udl.cat/ca/Usa-la-biblioteca/espais-de-treball/
http://bid.udl.cat/ca/Usa-la-biblioteca/prestec/
http://bid.udl.cat/ca/Usa-la-biblioteca/impressions-i-fotocopies/
http://bid.udl.cat/ca/Usa-la-biblioteca/formacio/
http://bid.udl.cat/ca/ajuda/preguntes-frequents-faqs/horaris/
http://bid.udl.cat/ca/ajuda/preguntes-frequents-faqs/horaris/


1. Què és la matèria transversal?

 Son cursos, jornades o congressos que es centren en aquells àmbits de coneixement i aquelles

competències que es consideren substancials per enfortir una formació integral de l’estudiant.

2. Quines són les seves característiques bàsiques?

 L'estudiant té la possibilitat de cursar fins a 6 ECTS de Matèria Transversal, de manera que equival a 

una assignatura optativa de 6 ECTS de 4t.

 El resultat de l’avaluació es qualifica amb el concepte apte o no apte.

 La convalidació es duu a terme en Secretaria de la FDET en el termini degut.

3. On puc trobar més informació?

 Pàgina Web
 Normativa

Matèria transversal 

http://web1.udl.cat/ca/serveis/upd/Oferta_transversal/
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-Materia-Transversal-2020_cat-Acord-111-CG-28-04-2020.pdf


1. Quins idiomes tenen la consideració de tercera llengua?

 Anglès, francès, alemany e italià.

2. Què he d’acreditar i com?.

 Aquells alumnes que van començar la carrera en el curs 2017-2018 i anteriors han d'acreditar el B1. 
Segons normativa de la UdL, si aquests estudiants han aprovat l'assignatura de Comparative Introduction
to Legal Systems, s'acredita el B1.

 Els estudiants que van començar el Grau en Dret el curs 2018-2019 i posterior han d'acreditar el nivell 
B2 d'una tercera llengua com a requisit per a finalitzar els estudis. 

 S'acredita mitjançant títol d'idiomes en Secretaria de la FDET.

3. Què puc fer si no tinc el nivell exigit?

 La Universitat de Lleida te un Institut de Llengües.

4. Quina és la normativa?

 Normativa de terceres llengües als estudis de grau

El requisit de la tercera llengua 

http://www.udl.cat/ca/serveis/il/
http://www.udl.cat/ca/serveis/il/acreditacio/acredita3llengua/


1. Quin és el mínim de crèdits a matricular?

A. Estudiants de nou ingrés a través del procés de preinscripció que es matriculin per primera vegada al primer 
curs:

 Estudiants a temps complet: mínim 60 crèdits
 Estudiants a temps parcial: mínim 12 crèdits
 Estudiants a temps complet que convalidin crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior o que 

reconeguin crèdits  no estan obligats a matricular el mínim de 60 crèdits, però sí que hauran de 
matricular tots els crèdits de primer curs que no hagin convalidat o reconegut.

B. Estudiants d'altres cursos
 Estudiants de grau a temps complet: 24 crèdits
 Estudiants de grau a temps parcial: 12 crèdits
• Aquests mínims de crèdits no s'aplicaran quan el nombre de crèdits per finalitzar els estudis sigui 

inferior i tampoc es tindran en compte els crèdits del TFG.

2. Quin és el màxim de crèdits a matricular?

 Estudiants de grau a temps complet: màxim de 75 crèdits anuals (dels quals els matriculats per 
primera vegada no poden superar els 66 crèdits)

 Estudiants de grau a temps parcial: 42 crèdits

Permanència en els estudis (I)



3. Quins són els crèdits que he de superar cada any per continuar a la UdL?

A. Primer any de matrícula
 Estudiants a temps complet: mínim de 12 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 Estudiants a temps parcial: mínim de 6 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria

B. Segon any de matrícula
 Estudiants a temps complet: mínim de 36 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 Estudiants a temps parcial: mínim de 18 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria

C. Tercer any de matrícula
 Estudiants a temps complet: mínim de 60 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 Estudiants a temps parcial: mínim de 36 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria

4. Quins són el nombre màxim d’anys de permanència a la UdL?

- Als Estudis de Grau:
 Estudiants a temps complet: el doble d'anys que consten en el pla d'estudis
 Estudiants a temps parcial: el triple d'anys que consten en el pla d'estudis

- Per assignatura:
 TRES cursos acadèmics. La qualificació de "no presentat" en l'acta d'avaluació d'una assignatura no es té en compte a 

l'efecte del còmput dels tres anys.

5. On trobo tota aquesta informació?

 Web

Permanència en els estudis (II)

http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciomatricula/resumpermanencia/#collapse-be4297cc-4543-11e7-b454-005056ac0088-1-1-4


1. Quina és la finalitat de les beques i ajuts de la UdL?

 La UdL parteix de dos principis estructurals que guia la seva política de beques i ajuts

1. Es imprescindible valorar adequadament i recompensar tant el talent com l’esforç 

2. No es admissible una societat on la capacitat econòmica determini la possibilitat 
d’adquisició de coneixements.

 Es per això que la UdL ostenta una política expansiva de beques i ajuts que tracta de garantir el 
compliment dels anteriors principis.

2. Quines són les principals beques i ajuts del grau en Dret de la UdL?

 Consulta la Web

3. Encara hi ha més beques i ajuts?

 Al perfil d’alumne també tens totes les beques d’entitats externes a la UdL Web

Beques i ajuts econòmics 

http://www.dret.udl.cat/ca/beques-ajuts/index.html
http://udl.cat/ca/perfils/alumnes/


1. Per què és important la nota de l’expedient acadèmic dins la UdL?

 Perquè influeix en les possibilitats d’obtenció d’una part important de les beques de la UdL.

 Perquè la capacitat d’elegir l’àmbit temàtic del Treball de Final de Grau depèn d’ella.

 Perquè  la UdL premia els millors expedients acadèmics (Web). 

2. Per què és important la nota de l’expedient acadèmic fora de la UdL?

 Perquè influeix en les possibilitats d’obtenció d’una part important de les beques que s’ofereixen a 
Catalunya i a la resta d’Espanya.

 Perquè es un indicatiu de les capacitats de l’estudiant de cara al mercat laboral.

Importància de la nota d’expedient 

http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa_de_Premis_Extraordinaris_de_la_UdL_CG_17-12-2014.pdf
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