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FITXA DE PROPOSTA D’AJUT DE PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LENCIA DE 

L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. 

Curs 2022-2023 

 

AJUT:   AJUT DE PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LENCIA EN ELS MÀSTERS DE L’EPS - UDL 

 

Unitat que proposa l’ajut a la qual s’adscriurà l’alumne: 

Escola Politècnica Superior 

Projecte: 

Màster en Enginyeria Informàtica,  Màster en Enginyeria Industrial, Màster en Enginyeria del 

Cuir i Màster en Disseny d’Experiència d’Usuari 

Nombre d’ajuts: 
El curs acadèmic 2022-2023 es convoquen: 
 

1. Tres ajuts pel Màster en Enginyeria Informàtica pels titulats de la branca en 
Enginyeria Informàtica de l’EPS amb qualificació mitjana d’expedient superior o 
igual a 7. 

2. Un ajut pel Màster en Enginyeria del Cuir pels titulats de la branca en Enginyeria 
Industrial de l’EPS amb qualificació mitjana d’expedient superior o igual a 7. 

3. Cinc ajuts pel Màster en Enginyeria Industrial pels titulats dels graus de la branca 
d’Enginyeria Industrial de l’EPS amb qualificació mitjana d’expedient superior o 
igual a 7.  

4. Tres ajuts pel Màster en Disseny d’Experiència d’Usuari pels titulats de la branca en 
disseny digital i informàtica, amb qualificació mitjana d’expedient superior o igual a 7 
 

Descripció de l’ajut: 

L’ajut consisteix en una aportació econòmica per cursar un màster oficial impartit per 

l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. 

Motivació de l’ajut: 

L’Escola Politècnica Superior al llarg de la seva història ha apostat per tres eixos estratègics 

que han dirigit les seves actuacions. Per una banda una aposta clara per la qualitat docent, per 

un altra la internacionalització del Centre i dels seus ensenyaments i la relació amb les 

empreses i el territori. Tot això no és possible si no es compta amb uns estudiants que posen 

esforç i dedicació en el que fan i per això volem estimular el treball continuat, el rigor i en 

definitiva la feina ben feta que es tradueix en un resultat acadèmic excel·lent. Per això l’EPS 
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ha decidit premiar aquest esforç i ajudar a estudiants excel·lents a continuar la seva formació 

en el centre en estudis de Màsters oficials, que facilitaran tant la seva formació acadèmica 

com la seva inserció laboral. 

Perfil de l’Estudiant: 

Els/les aspirants hauran de ser: 

 Estudiants amb una qualificació mitjana d’expedient en la titulació de grau, superior o 

igual a 7 

 Estudiants que hagin finalitzat els estudis de Grau a l’EPS i estiguin matriculats a un 

dels màsters oficials de l’Escola Politècnica Superior: Màster en Enginyeria 

Informàtica, Màster en Enginyeria del Cuir, Màster en Enginyeria Industrial o Màster 

en Experiència en Disseny d’Experiència d’Usuari durant el curs acadèmic de la 

convocatòria.  

Requisits i mèrits que es consideraran en la selecció: 

 Qualificació mitjana en l’expedient acadèmic a la titulació de Grau.  

 La durada dels estudis de Grau. 

 Participació en l’organització d’activitats de l’EPS. 

Dotació Econòmica: 

La valoració econòmica equivalent a 30 crèdits de la matrícula del primer curs a un dels 

màsters oficials professionalitzadors de l’Escola Politècnica Superior de la UdL. 

Partida pressupostària  a càrrec de la qual es finançarà l’ajut: 

Orgànica: 1504 Projecte: Màsters oficials del Centre – EPS (O19001) 

Sol·licitud: 
L’imprès de sol·licitud que s’adjunta a l’annex II de la convocatòria, acompanyat d’un breu 
currículum vitae s’haurà de presentar mitjançant instància genèrica al Registre Electrònic de 
la Seu Electrònica de la Universitat de Lleida, 
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, adreçades a L’Escola Politècnica 
Superior de la UdL, en els terminis que marca la convocatòria. 

 

Procediments d’avaluació de l’ajut: 

Nivell d’acompliment en la realització dels requisits demanats per accedir a l’ajut. 

 
 

Magda Valls Marsal 
Directora de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida 
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