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ÍndiceObjetius de la sessióEstructura del títol del Grau en Dret 



ÍndiceObjetius de la sessió

1. Les pàgines web de la UdL i la FDET contenen tota la informació actualitzada i
oficial de caràcter general de la Universitat i la Facultat.

 Web UdL
 Web FDET

2. A la pàgina web de l’estudiantat trobareu tota la informació actualitzada i oficial
que pot interessar al conjunto dels estudiants de la UdL

 Web de l’estudiantat

3. A la pàgina  Web Grau en Dret podreu trobar la informació específica relativa al:

- Pla formatiu del Grau - Les guies docents de les assignatures 

- Calendari acadèmic - Les pràctiques acadèmiques 

- Horaris de les assignatures - Els programes de mobilitat (DRAC, SICUE, ERASMUS)

- Horaris dels exàmens - Les beques i ajudes de la UdL.

On puc trobar la informació relacionada amb els meus estudis? 

http://www.udl.es/ca/
http://www.fde.udl.cat/ca/
http://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/
http://www.graudret.udl.cat/ca/index.html


ÍndiceObjetius de la sessió

1. Normativa bàsica de la Universitat de Lleida

1) Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència en els graus i Màsters a la Universitat de Lleida. 

2) Normativa Acadèmica del Estudis Universitaris Oficials de Grau

3) Normativa de Permanència dels Estudis de Grau i Màster

4) Normativa dels premis extraordinaris de la UdL: Graus i Màsters

2. Normativa bàsica de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

1) Reglament de la FDET

2) Normativa de Treball de Final de Grau

3) Normativa d’avaluació mitjançant compensació de la FDET

Quina normativa regula els meus estudis?

http://www.udl.es/ca/udl/norma/
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-UdL-Acord-33-CG-18-2-2020.pdf
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/NORMATIVA_ACADEMICA_GRAUS-20-21_CAT_CG_28-04-2020.pdf
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-de-Permanencia-CAT-2_REVISADA.pdf
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
http://www.fde.udl.cat/ca/estudis/normativa/#normativa-de-la-fdet
http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Reglament-FDET.pdf
http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Normativa-FDET/Normativa_TFG.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/NORMATIVA-DAVALUACIO-PER-COMPENSACIO-FDET_Modificacio_2018-97-2018-CG-18.4.2018.pdf


1. Per a realitzar els tràmits administratius us heu de dirigir a la secretaria acadèmica
del centre

a. Horari d'atenció al públic:
- Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 hores.
- Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30 hores. No es farà atenció al públic per la tarda des de
l'1 de juny fins al 15 de setembre, ni en els períodes no lectius de Setmana Santa i Nadal.

b. Tancament:
- Vacances d'estiu: del 3 al 26 d'agost, ambdós inclosos.
- Vacances de Nadal: del 21 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos.
- Vacances de Setmana Santa.

2. Quines gestions es realitzen a la secretaria acadèmica?

- Matrícula (Inscripció, anul·lació, modificació i renúncia d'assignatures)  - Sol·licitud d'avançament de convocatòria per finalització d'estudis

- Reconeixement de crèdits (Estudis previs o experiència professional) - Convalidació de crèdits de matèria transversal (dos terminis)

- Compensació (7 dies hàbils després del tancament d'actes) - Acreditació de tercera llengua

- Trasllat d'expedient - Simultaneïtat d'estudis

3. On puc trobar més informació?

 Terminis administratius 
 Gestió acadèmica

Tràmits administratius  

http://www.fdet.udl.cat/ca/secretaria/informacio-general/
http://www.fdet.udl.cat/ca/secretaria/terminis-administratius/
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 guien 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. Què és el Carnet UdL?

 El Carnet UdL és una targeta intel·ligent que, a més d'identificar-te com a membre de la Universitat de 
Lleida, incorpora múltiples funcions i permet accedir a diversos serveis i usos.

2. Per a què serveix?

 Préstec bibliotecari.
 Accés a zones restringides i a instal·lacions i edificis que requereixen un control d'entrada.
 Moneder electrònic.
 Pagament en autobusos urbans i interurbans en l'àmbit de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Lleida 

(ATM).
 Descomptes en activitats culturals.
 Descomptes en botigues i comerços.
 Signatura electrònica.

3. On puc aconseguir-lo?

 Web

4. On trobo més informació?

 Web

Carnet UdL 

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/carnet/aconsegueix/
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/carnet/


ÍndiceObjetius de la sessió

1. El Campus Virtual és la plataforma de docència i comunicació on trobareu la
informació relativa a les assignatura que us hagueu matriculat cada any.

 Activació del compte UdL
 Campus Virtual
 Tutorial bàsic de funcionament
 Tutorials avançats de funcionament
 Gestió del compte (canvi/recuperació de nom d’usuari o contrasenya)

2. Com funciona el meu correu electrònic?

És important consultar-lo sovint perquè es el correu de comunicació oficial amb la UdL.

 Guia d’activació
 Entrada al correu electrònic

3. Com puc rebre anuncis del professorat al meu dispositiu mòbil?

 Google Play
 App Store

Quin és el meu espai virtual a la UdL?

http://activacio.udl.cat/
https://cv.udl.cat/portal
https://www.youtube.com/watch?v=Eloeak7RXes&feature=youtu.be
http://www.ajudacv.udl.cat/ca/pdi_pas/ajuda/
http://www.ajudacv.udl.cat/ca/estudiants/acces/
http://activacio.udl.cat/
https://alumnes.udl.cat/correu/src/login.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.udl.asic.udlapp
https://apps.apple.com/us/app/udl-app/id1074207231?l=ca&ls=1


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?

 A la Universitat de Lleida hi ha 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.es/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Acord-168-2018.-ModificacioNormativa-terceres-llengues-als-graus-CG-19-6-2018.pdf


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 s’hauran de 
matricular de 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


ÍndiceObjetius de la sessióInformació i Orientació Universitària

1. Què és? 

 És una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar

l’estudiantat de les diferents etapes educatives i especialment els de secundària i universitat.

2. Què fa?

 A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de

cada tema, la unitat porta a terme altres funcions que inclouen: informació i difusió de l'oferta educativa,

activitats de transició secundària-universitat, orientació laboral i professional, ajuts i beques pròpies de la

UdL i el suport a estudiants amb necessitats educatives especials (Programa UdLxtothom).

3. On els podeu trobar?

 Web

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/


1. Què és?

 El Programa forma part dels serveis que la UdL ofereix per garantir la inclusió en el si de la Universitat de

totes les persones amb diversitat funcional. L’objectiu es establir mesures d’acció positiva tendents a

assegurar la seva participació plena i efectiva en l’àmbit universitari per tal de garantir el seu dret a

l’educació i el principi d’igualtat d’oportunitats.

 Pot accedir-hi l’estudiantat amb certificat de discapacitat (grau igual o superior al 33%), trastorn de salut

mental, trastorn d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, etc.), trastorn de comportament (TDAH), Trastorn

Espectre Autista (TEA) o malaltia de llarga durada.

2. En què pot ajudar el programa UdLxTothom?

- Beques i ajuts per a l’estudi - Adaptacions i préstec de recursos de suport 
- Adaptacions d’aprenentatge en els estudis - Ajuts i orientació per a la millora de l’ocupabilitat
- Acompanyament durant tot el procés acadèmic - Servei d’atenció psicològica

3. On trobo més informació?
 Web

UdLxTothom

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


ÍndiceObjetius de la sessióConsell de l’estudiantat

1. Què és? 

 És el màxim òrgan de representació dels estudiants de la Universitat de Lleida i de la FDET.

2. Què fa?

 Representa els interessos del col·lectiu estudiantil en els òrgans de govern de la UdL.

 Organitza activitats d’oci i lleure, en les que hi pots participar activament.

 Resol tots els dubtes que us pugueu plantejar a nivell acadèmic, d’orientació, informació de beques i de 
com plantejar adequadament alguna queixa a nivell horaris.

3. On els podeu trobar?

 Web
 Instagram: @ce_fdet
 Twitter: @CEFDET
 Facebook: Consell Estudiantat FDET UdL
 Despatx: Edifici polivalent 1.06
 Telèfon: 973703367

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/ce/CE-FDET/
https://www.instagram.com/ce_fdet/
https://twitter.com/CEFDET
https://es-es.facebook.com/consellestudiantatfde.udl/
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