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Gràcies per triar-nos com a destinació per desenvolupar la teva carrera
investigadora.

La UdL Combina una llarga I fructífera tradició universitària, amb una
estructura jove i dinàmica que aposta per una formació i una recerca de
qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització.

Actualment, forma part del Campus Iberus, un Campus d'Excel·lència
Internacional que comparteix amb les Universitats de Saragossa, La
Rioja i Pública de Navarra i que té com a missió la generació, difusió i
aplicació del coneixement.
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Benvingut/da a la UdL



Missió, visió i objectius de 
la recerca

5

La missió de la UdL en matèria de recerca és la generació, difusió i aplicació del coneixement.

Es concreta en la millora de les condicions de vida dels ciutadans, amb la participació en la difusió de la
cultura, la creació de riquesa, a través de la recerca i transferència tecnològica, i la formació de capital humà en
l'entorn que li és propi.

Així mateix, es caracteritza per una activitat de recerca competitiva vinculada a les especificitats del territori, tant en
recerca bàsica com aplicada que, alhora, cerca col·laborar amb el sistema de recerca nacional i internacional i ser
impulsora de la innovació.

Per això considera necessari avançar en l'assoliment dels objectius següents:

Investigar per crear coneixement

Educar, transferir I difondre el coneixement existent

Prestar serveis relacionats amb la R+D+I
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ALLOTJAMENT

ACTIVITATS 
CULTURALS

ESPORTS

Campus

http://www.udl.es/ca/serveis/seu/allotjament/
http://www.udl.es/ca/serveis/culturals/
http://www.udl.es/ca/serveis/esports/
https://www.google.com/maps/place/Universidad+de+L%C3%A9rida/@41.6147654,0.6196167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a71fd82fc0961b:0x7c68d6e95cb4ad4d!8m2!3d41.6147654!4d0.6196167?shorturl=1
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5 Campus
7 Facultats i Escoles
4 Centres Adscrits

27 Departaments
49 Graus
16 Dobles titulacions de Grau
31 Màsters Universitaris
14 Programes de Doctorat

La unvesitat en xifres…

http://www.udl.es/ca/udl/cifras/#sections-tab-1
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La universitat en xifres
*dades anualitat 2020

… i la recerca

PUBLICACIONS AMB 
COL·LABORACIÓ 
INTERNATIONAL

15,83 M€
FINANÇAMENT 

PER R+D+I

887
PUBLICACIONS A 
WEB OF SCIENCE

57%
PUBLICACIONS 

AL 1R Q

72
ARTICLES - ESSENTIAL 

SCIENTIFIC 
INDICATORS (ESI)

7%
INVESTIGADORS/RES 

ESTRANGERS

14%
FONS 

EUROPEUS 
R+D+I

8%
CONTRACTES I 
SERVEIS AMB 

EMPRESES DE FORA 
DE L’ESTAT

47%

61
GRUPS DE 
RECERCA

5
CENTRES DE 

RECERCA

15
CÀTEDRES DE 

RECERCA

1.221
MEMBRES DEL PDI
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Àrees d’especialització

Xarxa i estructures de R+D+I

Recerca i Transferència a la UdL
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Àrees d’especialització
de la recerca

La UdL ofereix una recerca multidisciplinària que s’especialitza en quatre grans àrees
de coneixement :

Agroalimentació

Lideratge en el sector 
agroalimentari i en la gestió

agroforestal

BiomedicalTecnologia i 
sostenibilitat

Compromís de sostenibilitat i
innovació tecnològica

Desenvolupament
social i territorial

La recerca com a motor de 
transformació econòmica i

social

Biomèdica
Compromís de sostenibilitat

i innovació tecnològica

http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/arees-especialitzacio/tecnologia-i-sostenibilitat/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/arees-especialitzacio/desenvolupament-social-i-territorial/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/arees-especialitzacio/agroalimentari/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/arees-especialitzacio/biomedic/
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Xarxes I estructures a la UdL

61
Grups de recerca

Grups Tecnio

36
Serveis cientificotècnics

17 
Càtedres Universitat-Empresa

https://greia.udl.cat/
http://www.dba.udl.cat/es/
http://a3center.cat/index.php/ca/
https://www.irblleida.org/es/
http://inspires.udl.cat/
http://www.indest.udl.cat/
http://www.pcital.com/?set_language=es
https://www.campusiberus.es/
https://www.ctfc.cat/?lang=es
https://agrotecnio.org/es/
https://fundacio.udl.cat/ca/
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Vicerectorat de Recerca i Transferència

Direcció d’Àrea de Recerca i Transferència

Unitat de Gestió d’Ajuts i dades de recerca

Unitat de Suport a la R+D+I

Gestió de la recerca
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Vicerectorat de Recerca i Transferència

Unitats Administratives

Direcció d’Àrea de Recerca i Transferència

Gestió d’Ajuts i dades de 
Recerca

Gestió d’Ajuts

Gestió de dades (GREC)

Suport a la R+D+I

Administració 
de R+D+I

Gestió de 
R+D+I

Valorització i 
Transferència

Organigrama de l’àrea de Recerca i Transferència

http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vrt/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/presentacio/qui-som/#gestio-dajuts-dades-de-recerca-i-pda-grec
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/presentacio/qui-som/#suport-a-lrdi


Gestió d’Ajuts i dades de Recerca

La unitat de Gestió d'Ajuts i dades de recerca s'encarrega de gestionar totes les convocatòries del vicerectorat en
matèria de recerca i transferència, les convocatòries pròpies i externes de recursos humans en recerca i la gestió de
les dades de recerca institucionals i gestió curricular del personal investigador.

Aplicació de Gestió de dades de Recerca: es recomana donar-se d'alta a l'aplicació després de la incorporació a la
UdL.

Tota la informació referent a convocatòries del vicerectorat i convocatòries de RRHH de recerca la trobareu a l’enllaç
següent: AFEGIR

Contacte: grec@udl.cat; gestioajuts@udl.cat

Edifici del Rectorat- Despatx 2.02 i Despatx 2.62

Pl. de Victor Siurana, 1, 25003 Lleida
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mailto:grec@udl.cat


Suport a la R+D+I
La unitat de Suport a la R+D+I s'encarrega de la promoció, el seguiment i la justificació de les activitats de recerca i
transferència.

Està formada per 3 subunitats:

- Àrea d’administració: control, seguiment i justificació econòmica de les activitats de R+D+I.
Contacte: rdi.administracio@udl.cat

- Àrea de gestió R+D+I: Preparació de propostes de projectes autonòmics, nacionals i europeus. Seguiment de
l’execució de projectes europeus i internacinals. Gestió de contractes de transferència

- Àrea de Valorització i transferència: Detecció de resultats de recerca que puguin ser protegits i impulsar la
transferència i la comercialització de tecnologia. Gestió de la propietat industrial i intel·lectual, llicències i creació de
spin-off. Contacte: rdi.valoritzacio@udl.cat

Campus de Cappont. C. de Jaume II, 67 bis, 3a planta. 25001 Lleida
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mailto:rdi.administracio@udl.cat
mailto:rdi.valoritzacio@udl.cat


Butlletí de Recerca i 
Transferència

Butlletí de subvencions

Informació d’interès
La informació més rellevant de l'Àrea de Recerca i Transferència, així com novetats i convocatòries es troba a:

- Llista de distribució “Recerca” : es recomana al personal investigador donar-se d’alta a la llista.

- Web de Recerca i Transferència

- Xarxes Socials:

- Butlletins informatius
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http://www.udl.es/ca/recerca/oficina/newsletter/
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/home.cgi?Id=Njg3Nw
https://twitter.com/UdL_RDI
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Escola de Doctorat
Tota la informació actualitzada de l’Escola de Doctorat la podeu consultar a la seva pàgina web

http://bid.udl.cat/ca/
http://www.doctorat.udl.cat/es/


Soporte especifico de asesoramiento que facilita la adaptación e integración en la UdL

La UdL participa en el Programa Iberus Connect, dins del Campus Iberus, juntament amb la Universitat de
La Rioja, la Universitat pública de Navarra i la Universitat de Saragossa.

Aquest programa intenta ajudar a els/les investigadors/as en formació que provenen de l'estranger a adaptar-
se a la vida de la universitat i del doctorat, amb el suport d'altres/as doctorats experimentats, que actuen com
a assessors en els processos administratius i acadèmics rellevants de la universitat i més enllà.

L'assessor també pot ajudar en altres aspectes per a facilitar l'adaptació a la ciutat i a la vida general del
doctorat.

iberusconnect@campusiberus.es

Programa Iberus Connect
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mailto:iberusconnect@campusiberus.es
https://www.campusiberus.es/iberus-connect/
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Accés Obert

Acords Transformatius per a la publicació en Accés Obert

Dades de recerca en Obert

Identificadors i perfils d’autor

Indicadors Bibliomètrics i acreditacions

Gestors bibliogràfics: Mendeley

Repositori Obert UdL

Portal de la Recerca de Catalunya

Biblioteca
Des dels serveis de Biblioteca es pot accedir als següents
recursos destinats a la recerca

https://biblioguies.udl.cat/az.php
https://repositori.udl.cat/
https://biblioguies.udl.cat/az.php
http://bid.udl.cat/es/investiga/acceso-abierto/
https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/2
https://portalrecerca.csuc.cat/
http://bid.udl.cat/ca/
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És un document que recull els passos
bàsics que haurà de fer el personal
investigador estranger per la seva
incorporació a la UdL.

Guia per a la incorporació de personal 
investigador estranger a la UdL
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Tràmits per ciutadans comunitaris

090807060504030201

Sol·licitar l’admissió a un 
programa de doctorat* Sol·licitar NIE-TIE Compte Corrent Contracte UdL Signatura contracte

Empadronament Sol·licitar número 
d’afiliació a la Seguretat
Social

Matrícula* Certificat digital

*Els tràmits amb asterisc són específics per a personal investigador predoctoral.

El detall de la documentació necessària per a cada tràmit es troba disponible i actualitzada a la web

http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/informacio-dinteres/
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Tràmits per a ciutadans extracomuntaris

10090807060504030201

Sol·licitar l’admissió a un 
programa de doctorat* Permís de treball Empadronament

Sol·licitar número 
d’afiliació a la 
Seguretat Social

Matrícula*

Precontracte Sol·lictar visat Sol·licitar NIE-TIE Compte corrent Certificat Digital

Signatura Addenda
Contracte

* Els tràmits amb asterisc són específics per a personal investigador predoctoral

El detall de la documentació necessària per a cada tràmit es troba disponible i actualitzada a la web

http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/informacio-dinteres/
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On sol·licitar els tràmits

ADMISSIÓ EN UN 
PROGRAMA DE 

DOCTORAT
EMPADRONAMENT NIE-TIE AFILIACIÓ A LA 

SEGURETAT SOCIAL

MATRÍCULA CORREU ELECTRÓNICPERMÍS DE TREBALL CERTIFICAT DIGITAL 
idCAT

Més informació prement el botó

http://www.doctorat.udl.cat/ca/
https://citaoficines.paeria.cat/
https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVRNb-IwFPwr7YGj5eePOM4xVCglS4ooTUtyQV7boa4goZBld_vr66BKPVSEStQ-WH4ej_3mjY1LvMBlrQ5upVrX1Grt50UplowITiIgkwTGI4jz7FcesRlLxgQ_HQFwosWAy-_sPwGA6Oz-R1ziUtfttn3Gxd4au9RN3dramWY_gC4wAO3-GGVU3UVU5dZOaZ_dlb1y9V7v3LabDYD6LmVH5wMGF9IYbYjliMuAIq5YgKS1ApFKRTZknAda-OuXfTc8JnAE9CnUz0D6AQkV-BZw2kuSBrjwQoefAIDEH54PYf4IlEDC8NPB2b84r5vdxhd-_inEb019HtYiEMYLoSFECmSFIkW5IEJTEn6hT8gs6Oincnw_IyDDH6EPphJICnQCIpMQR7N5PrkjDEJ-IX16TmH_Duguu8lWnla1z8jVVYMXp8yEFxCeXsOFe3l9LWPv286q_1q8uMi4PWd9qcqQQ0ymD4LejghMe2T7lvt7q5IAuZA-Pff4f1zKjz9gu8nzjWTiflTdZCMWrDbLbli__GdvwztUpIe3SRxfX78DGqMzKw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/
https://cv.udl.cat/portal/site/directori/tool/eb7ede84-d2e5-4651-8092-d0f9ba2a6a80/main
http://extranjeros.inclusion.gob.es/UnidadGrandesEmpresas/index.htm
https://www.idcat.cat/
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Altres eines útils per l’investigador



SERVEIS A DISPOSICIÓ 
DE LA COMUNITAT 

UNIVERSITÀRIA

SEU ELECTRÓNICA A 
DISPOSICIÓ DE LA 

COMUINITAT 
UNIVERSITÀRIA
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Serveis i administració

Més informació prement el botó

http://www.udl.es/ca/udl/eadministracio/
http://www.udl.es/ca/es/servicios/index.html
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Documentació i enllaços d’interès

MANUAL DE BONES 
PRÀCTIQUES

NORMATIVA DE 
RECERCA I 

TRANSFERÈNCIA

OPCIONS DE CARRERA 
PROFESSIONAL

NORMATIVA BAIXES, 
PERMISOS I 
LLICÈNCIES

PERMÍS D’ABSÈNCIA PER 
A PERSONAL 

INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓ

http://www.udl.cat/ca/udl/norma/recerca-i-transferencia/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vr/logo-hrs4r/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Personal_academic/Normativa-de-baixes-permisos-llicencies-i-comissions-servei-personal-academic-UdL-Modif.-acord-128-CG-18-6-2020-.pdf
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/recerca/.galleries/docs/convoca/2020_Model_IF_absencia.pdf
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Institut de Llengües UdL
La UdL compta amb l'Institut de Llengües que té una àmplia oferta de cursos d'idiomes. La informació d'aquests cursos, exàmens 
oficials i altres tràmits està disponible en la web de l'institut.

És important destacar que per a
accedir a llocs de personal docent
i investigador es requereix
l'acreditació del nivell de
suficiència C1 de català. L'institut
de llengües ofereix diferents
cursos dirigits a aquest objectiu
específic

http://www.udl.cat/ca/serveis/il/cursos/
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Responsabilitat Social
Codi Ètic
Compromís amb la sostenibilitat
Igualtat d’oportunitats
Compromís amb les persones
Diversitat Funcional 
Compromís amb la societat

z

http://www.agenda2030-ods.udl.cat/ca/
http://www.udl.es/ca/udl/responsabilitat_social/
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/.galleries/docs/udl/docs/CodiEticUdL.pdf
http://www.udl.es/ca/organs/vicerectors/vinf/mediambient/
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/centredolorspiera/.galleries/docs/II_PlaIgualtatUdL.pdf
http://www.udl.es/ca/organs/vicerectors/vinf/salut/
http://www.udl.es/ca/organs/vicerectors/vinf/salut/
http://www.udl.es/ca/serveis/ODEC/


Soporte Técnico
www.effectia.es

Las imágenes perteneces a la empresa
https://www.freepikcompany.com
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