Curs 2020/2021

CARPETA DE MATRÍCULA
Estudiantat nou accés
Centres propis:
La carpeta de matrícula conté informació de la UdL sobre beques, ajuts, programa
UdLxtothom, Institut de Llengües, recursos i serveis universitaris i altres temes d’interès per a
l’ estudiantat de nou accés, com pot ser l’acreditació lingüística de la tercera llengua.
És gratuïta i es pot recollir, a partir del 24 de setembre i es lliura a cada consergeria del
centre:
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Facultat de Medicina
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (Campus Lleida i Campus Igualada)
Escola Politècnica Superior (Campus Igualada)
Facultat de Lletres
Als estudiants que es matriculin en els centres ubicats en el Campus de Cappont:
Escola Politècnica Superior (Campus Lleida)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Facultat de Dret, Economia i Turisme
La carpeta es lliurarà a la botiga de la UdL Údels situada a la Unitat d’Edicions i Publicacions
en el Campus de Cappont (c. Jaume II, 67 baixos),
Podeu adquirir l’agenda de la UdL (3 €) en la Botiga de la UdL Údels situada a la unitat
d’Edicions i Publicacions en el Campus de Cappont.

Carnet estudiants
En el moment que feu l’automatrícula haureu de registrar-vos, a través de cita prèvia,
a l’adreça (a determinar) per tal que en la data i hora escollida se us emeti el carnet.
Pròximament s’enllaçarà l’aplicació per sol·licitar cita prèvia i es determinarà el
període per fer el carnet que anirà d’acord al de matrícula.
Centres adscrits:
En el cas dels centres adscrits, a més a més de la informació general de la UdL, dels serveis
universitaris i altres temes d’interès per a l’estudiantat de nou accés, la carpeta de matrícula
inclou els impresos de matrícula i l’agenda universitària. El seu preu és de 6 euros i els llocs i
horaris de venda són:

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC – Lleida)
Lloc de venda: Àrea de Gestió Econòmica (Caixa)
Partida de la Caparrella, s/n
Dates: Període matrícula
Horari: de 8.30 a 14 hores

Escola Universitària de Relacions Laborals
Lloc de venda: Secretaria
C. Vallcalent, 65
Dates: Període matrícula
Horari: de 15.30 a 19 hores

Escola Universitària de Turisme Ostelea
Lloc de lliurament gratuït: Ostelea Tourism Management School
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan 171-177, 08901 l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Dates: durant el procés de la matrícula

