
Nou conveni de Mobilitat de l'Escola Politècnica Superior  de la UdL -  Polytech Orléans, Ecole Polytechnique 

Des de la sotsdirecció en Relacions Internacionals de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la 
Universitat  de  Lleida,  ens  complau  anunciar-vos  la  signatura  d'un  NOU  CONVENI  DE 
MOBILITAT.  A partir  d'aquest  curs  2012-13,  l’EPS  us  ofereix  una  nova  destinació  per  poder 
realitzar les vostres estades de mobilitat en el marc del programa Erasmus, l'Escola Politècnica de la 
Universitat d'Orleans.

El conveni signat entre Polytech Orléans i l’EPS ofereix 2 places de 9 mesos per a 3 titulacions 
d'enginyeria, tant de GRAU com de MASTER:

• Enginyeria Civil.
• Mecànica i Energètica.
• Ecotecnologies electròniques i òptiques.

La  POLYTECH  ORLÉANS.  Ecole 
Polythechnique  de  l'Université  
d'Orléans,  s'especialitza  en  tres  àrees 
d'excel·lència:

− Electrònica,  Informàtica,  Òptica, 
Plasma.

− Energia  Mecànica,  Materials, 
Mecatrònica.

− Enginyeria  Civil,  Planificació, 
Ciències  de  la  Terra,  Medi 
Ambient.

La Polytech Orléans en dades:

− 1000 estudiants d'enginyeria
− 240 graduats d'enginyeria per any
− 70 estudiants de doctorat
− 100 docents investigadors
− 50 personal administratiu i tècnic
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La ciutat d'Orleans
A l'extrem nord del Loira, una zona protegida per la Unesco on es concentren centenars de castells, 
hi trobem la ciutat d'Orleans, capital del Departament del Loire  i punt septentrional del curs del riu 
Loira. 
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La  ciutat  sempre  ha  estat  molt  ben 
comunicada amb París donada la seva 
proximitat (120 Km); actualment amb 
el  TGV,  en  una  hora  s'arriba  a  la 
capital francesa. No en va hi ha molta 
gent  que  ha  anat  a  viure  en  aquesta 
tranquil·  la  ciutat  que  està  sent 
remodelada de dalt a baix, i van cada 
dia va a treballar a la capital  evitant 
suportar  els  embussos  dels  parisencs 
que viuen als afores. És una ciutat de 
115.000 habitants,  dels  quals el  20% 
són  menors  de  20  anys  i  el  56% 
menors  de  40  anys;  Aquest  fet, 
juntament  amb els  15.000  estudinats 
de la seva Universitat, la converteixen 
una  una  ciutat  moderna,  jove  i 
dinàmica.

La  seva  privilegiada  ubicació,  la  seva  proximitat  a  París  i  les  condicions  demogràfiques 
anomenades  amb anterioritat,  converteixen Orléans  en un destí  ideal  per  anar-hi  a  estudiar  i  a 

divertir-se.  En  aquest  sentit  són 
esdeveniments  a  tenir  en  compte  les 
festes  del  8  de  maig,  en  homenatge  a 
l'alliberament  de  la  capital  per  part  de 
l'heroïna Joana d'Arc al maig de 1429, i, 
el  festival  "Orléans  Jazz" de es realitza 
de juny a juliol.

Podeu aconseguir més informació a:

Sots direcció de Relacions Internacionals
Cristian Solé Cutrona
Tel. +34 (0) 973 003 586
csole@diei.udl.cat
Escola Politècnica Superior
Universitat de Lleida
25001 Lleida
C. Jaume II, 69
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