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1. Qui i quan?

 Cada any, al mes de juliol es matriculen els alumnes que hagin de cursar 2, 3 i 4 del Grau en Dret.

 Consulteu el calendari de matrícula de cada curs a la Web o al tauler d’anuncis del centre on us heu de 
matricular.

2. Com?

 Es realitza accedint per Internet a: http://automat.udl.cat
 En aquesta GUIA trobareu tota la informació per fer l'automatrícula.

3. Quina documentació he de portar?

 Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació 
diferent de la que teníeu el curs anterior (per exemple, que teniu dret a un nou descompte en la 
matrícula, que voleu sol·licitar la matrícula parcial, ...).

 Consulteu l’apartat Què heu de portar?.

4. On puc trobar més informació?

 Web

Automatrícula

http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/calendaris_altrescursos/index.html
http://automat.udl.cat/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/Documentacio_matricula_automatricula/Guia-AUTOMATRICULA_cat.pdf
http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/que_portar_altres/
http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matriculagraus_altrescursos/


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
 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. Què són les beques d’introducció a la recerca?

 Tenen l’objectiu de promoure la iniciació en tasques de recerca a estudiants que estiguin finalitzant
estudis de grau o que estiguin cursant el primer any d’un màster oficial, mitjançant l’assignació d’una
beca que els permeti iniciar-se en la recerca vinculada amb els estudis que estiguin cursant, facilitant-
los així orientació professional i investigadora per al seu futur.

2. Quins són els requisits per obtenir-ne una?

 No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de graduat o màster oficial.

 Estar matriculat/da en un centre propi de la UdL en l’últim curs (o dels últims crèdits per finalitzar els
estudis) de grau o de l’itinerari curricular conjunt en els dobles graus, i tenir superat el 75% dels crèdits
del seu pla d’estudis, llevat de la matèria transversal i del TFG i de les especificitats pròpies del pla
d'estudis.

 Tenir com a nota mitjana un 7,20 per a les de la UdL i un 7,80 per a les del Ministeri.

3. On puc trobar més informació?

 Web

Beques específiques de 3er i 4rt 

https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/introduccio_recerca/


1. Què són els Minors?

 El MINOR és un conjunt d’assignatures optatives que, d’agafar-les conjuntament, permeten adquirir
una formació complementària especialitzada en una àrea específica de coneixement.

2. De quants crèdits consta i quan m’he de matricular?

 30 crèdits.
 La matrícula es realitzarà en el moment de formalitzar la matrícula ordinària del curs acadèmic.
 Les diverses assignatures del Minor es poden cursar en un o més cursos acadèmics.

3. Quins Minors s’ofereixen?

 Gènere i Dret Web pla d’estudis
 Unió Europea

4. ¿Quin Minor puc començar a fer a tercer i finalitzar-lo en dos anys?

 Unió Europea

5. ¿Qui pot oferir-me més informació sobre el Minor en Dret Europeu?  

 eimys.ortiz@udl.cat

Minors

http://www.minorgeneredret.udl.cat/
http://www.dret.udl.cat/ca/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html
http://www.minordreteuropeu.udl.cat/
http://www.minordreteuropeu.udl.cat/


1. Què són?

 No estan específicament incloses en els plans d'estudis dels ensenyaments oficials de grau o màster.

 L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis, i persegueixen el mateix objectiu
formatiu que les pràctiques curriculars.

2. Quan puc fer-les?

 Per a realitzar pràctiques acadèmiques extracurriculars els estudiants han de tenir matrícula vigent
durant el curs en el qual es realitzen les pràctiques i han de tenir superat 120 crèdits en el moment de
començar l'estada en pràctiques extracurriculars.

 Així mateix, és necessari un conveni marc de col·laboració entre l’empresa i la Universitat (conveni de
cooperació educativa), cal dissenyar un programa de treball concret per a cada estudiant (anomenat
projecte formatiu) i els centres han de nomenar un professor o professora responsable de
les pràctiques acadèmiques externes extracurriculars

3. On puc trobar més informació?

 Web
 Normativa

Pràctiques extracurriculars

http://www.fdet.udl.cat/ca/practiques/alumnes/#practiques-extracurriculars
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/voa/practiquesacademiques/.galleries/docs/documents/Normativa_practiques_academiques_externes-CG_26_nov_2014.pdf


1. Què són?

 Les pràctiques curriculars s'integren en el Pla d’Estudis de cada titulació com una assignatura més,
i conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic.

 El pràcticum en el grau en Dret neix amb l'objectiu de completar la formació dels futurs professionals per
tal que adquireixin les habilitats per a l'exercici de les professions pròpies del grau.

 Per assolir l’objectiu esmentat, el programa de pràctiques està adreçat a adquirir una sèrie de
competències genèriques, com la capacitat de gestió adequada de la informació i la d’aprenentatge
autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies.

2. Quan puc fer-les?

 Per poder matricular-se s’han d’haver superat 150 crèdits de la titulació.

3. On puc trobar més informació?

 Web de la FDET
 Web del Grau en Dret
 Normativa

Pràctiques curriculars

http://www.fdet.udl.cat/ca/practiques/alumnes/
http://www.dret.udl.cat/ca/practiques-academiques/objectius-formatius.html
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/voa/practiquesacademiques/.galleries/docs/documents/Normativa_practiques_academiques_externes-CG_26_nov_2014.pdf


1. Quants crèdits que es poden convalidar?

 1 semestre: 30 crèdits ECTS
 2 semestres (un curs): 60 crèdits ECTS

2. Quins programes de mobilitat hi ha?

 Programa Sòcrates / Erasmus
 Programa de mobilitat de la UdL
 Programa SICUE (mobilitat nacional)
 Programa DRAC (mobilitat en universitats de la Xarxa Vives)
 Programes de mobilitat solidaria

3. On puc trobar més informació?

 Web

4. Qui és el responsable de Mobilitat?

 Coordinadora: Eimys Ortiz (fdet.international@udl.cat).

Programes de mobilitat

http://www.dret.udl.cat/ca/mobilitat/altres-programes-mobilitat.html
mailto:fdet.international@udl.cat


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 son les seves característiques bàsiques?

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

reconèixer per 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. 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 de l'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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