
L'AQU acredita amb Excel·lència el 
Grau en Enginyeria Informàtica

Cal destacar que solament el 7,49% dels
graus acreditats per AQU fins al moment,
han obtingut aquesta valoració
d'excel·lència (els títols de grau oficials a
Catalunya són 561, dels quals sols 42 són
titulacions de grau acreditades amb
excel·lència) i que el GEI de l’EPS ha
aconseguit aquesta acreditació per segon
cop consecutiu (ja obtingué aquesta
qualificació en l’acreditació de l’AQU de l’any
2016)

L'AQU atorga el segell d'acreditació 
amb excel·lència al programa de 
doctorat en Enginyeria i Tecnologies 
de la Informació 

En l'avaluació del programa de doctorat en
Enginyeria i Tecnologies de la Informació,
coordinat pel professor de l’EPS Francesc
Solsona Tehas, l'AQU en destaca l'adequació
del professorat al programa formatiu, la
qualitat dels resultats del programa formatiu
(tesis doctorals) i l'eficàcia dels sistemes de
suport a l'aprenentatge.

DESTACAT

A L’OCTUBRE

INSPIRING THE FUTURE

Lleida 
C. Jaume II, 69  - C. Pere Cabrera s/n 

Campus de Cappont 
25001 Lleida 

Telèfon: +34 (00) 973 702 700 
Fax: +34 (00) 973 702 702 
E-mail: eps.info@udl.cat 

+34 638 086 190

Igualada 
Av. Pla de la Massa, 8
Campus Igualada-UdL

08700 Igualada (Barcelona) 
Telèfon: +34 (00) 93 803 53 00 

Fax: +34 (00) 93 803 15 89 
E-mail: igualada.info@udl.cat

+34 638 086 190

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida Per a 

qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un e-mail a: eps.info@udl.cat 

Més de 250 nous alumnes participen a la Jornada 
d'Acollida de l'EPS
A Lleida i al ¡Campus Igualada-UdL

Alumnes del Grau en Disseny Digital i Tecnologies 
Creatives reben un ajut per a la realització del Minor
Internacional Global Acting in ICT 

65 alumnes de primer curs de l'EPS es matriculen 
als cursos zero
Les classes preparatòries es van realitzar de 
l’1 al 9 de setembre

L’EPS present a Intangible, el nou festival d’art i 
tecnologia de Lleida

Premios Iberus - Exolum EmprendeFins al 7 d’octubre

Premis Consell Social UdLFins a l’11 d’octubre

Beques d’Introducció a la RecercaOctubre

Premios ACIES de Estructuras de EdificaciónOctubre

Team Building Week. Cicle de tallers adreçat als 
alumnes del Màster en Enginyeria Informàtica

Xerrada informativa d'IAESTE Lleida

Primer TechMeeting de Lleidahack del curs 2022-23

El professor de l'EPS Jordi Vilaplana guardonat amb la 
Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària 2022
Forma part del professorat que ha dut a terme el Projecte SAVI 
(Simulació Audiovisual Interactiva)

Festa de Benvinguda al nou estudiantat
del curs 2022-23
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Nit Europea de la Recerca

4a edició de la Jornada BIM-EPS6 d’octubre

Inauguració curs acadèmic 2022/23 Campus d'Igualada7 d’octubre

Concurs Idea-UdL-ODSFins al 7 d’octubre

Octubre

Beques i Ajuts UdL
Ajuts de viatge, Beca salari, Ajuts per a situacions 

socioeconòmiques greus, Ajuts per a estudiants amb necessitats 
educatives especials, Ajuts per a l’habitatge i el desplaçament, 

Ajuts per a l’acreditació d’una tercera llengua

Octubre
Matrícula a les Matèries Transversals EPS

Cal estar atents a les dates concretes de matrícula que es 
publicaran pròximament

Inscripcions obertes a la HackEPS2022Octubre
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