
La Universitat de Lleida (UdL) 
ha aconseguit frenar la caigu-
da d’alumnes tot i l’important 
augment que han patit les ta-
xes universitàries. Cal recordar 
que aquest curs, de mitjana, les 
matrícules s’han encarit prop 
d’un 40%. El centre universi-
tari compta aquest curs  amb 
9.932 estudiants, pràcticament 
els mateixos que el passat curs 
(9.928), segons l’informe de 
matrícula que va presentar ahir 
avui el rector de la UdL, Rober-
to Fernández.

Tot això, cal destacar el des-
cens d’alumnes de màsters, que 
s’ha reduït en un 55%, passant 
dels 2.408 del curs passat als 

1.081 actuals. En canvi, ha aug-
menta un 24% en graus, passant 
dels 5.914 als 7.328. Pel que fa 
el descens, es nota sobretot en 
titulacions com Enginyeria de 
l’Edificació (amb un 45,76% 
menys d’alumnes de primer). 
En canvi, destaca l’increment a 
Infermeria (27,63%).

També han constatat que les 
carreres que tenien més capaci-
tat d’atracció d’alumnes de fora 
de la demarcació, com INEF 
amb un 10% menys d’estudi-
ants, són les més perjudicades 
per la situació econòmica. I és 
que les famílies miren que els 
seus fill estudiïn el més a prop 
possible del seu lloc de resi-
dència per reduir la despesa 
que això suposa. 

La UdL manté estudiants 
tot i l’augment de les taxes
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9.932 persones es formen al centre universitari lleidatà 

el rector i el seu equip van presentar les dades del curs 2012-2013
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Els màsters han patit, però, un descens del 55% en el nombre d’alumnes 
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el 61% són 
de lleida, hi 
ha un 56% de 
dones i un 9% 
d’estrangers 
Més de la meitat dels es-
tudiants de la UdL són 
dones. Exactament el 
55,9%, per un 44,1% d’ho-
mes. Pel que fa al lloc de 
residència habitual dels 
estudiants, la UdL mos-
tra un predomini de la 
província de Lleida, que 
aporta el 61% dels alum-
nes; segueix la resta de 
Catalunya amb un 17,9%, 
la resta d’Espanya amb 
un 14,5%, països estran-
gers amb un 3,5%, i res-
taria un 3,1% que no està 
especificat. En termes de 
nacionalitat, un 9% dels 
estudiants són estran-
gers. 

L’encariment de les taxes universitàries és un dels majors 
maldecaps que han tingut aquest curs tant les direccions 
dels centres universitaris com les famílies dels alumnes. 
Les matrícules han augmentat, de mitjana prop del 40%. 

tot i això, la Universitat de Lleida (UdL) manté el nombre 
d’alumnes, prop de 10.000, respecte el curs passat. Cal 
destacar que s’ha produït un augment d’alumnes en els 
graus però que, en canvi, ha disminuït a la meitat els 

estudiants dels màsters. L’equip rector de la UdL també 
detectat un descens dels alumnes que arriben de fora de 
la demarcació. i és que carreres com iNEF han perdut el 
10% de l’alumnat.

*Empleats reals d’Agrupació


