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Resum: 

Les normes de  permanència de la Universitat de Lleida en els estudis de grau, Establertes pel 
Vicerectorat de Docència el gener de 2011 estableixen, en el seu article 2, que en aquesta 
universitat els estudiants a temps parcial són els que compatibilitzen els estudis universitaris 
amb un treball remunerat. Per acollir-se a aquesta modalitat de temps parcial, els estudiants 
hauran de justificar aquesta condició aportant la documentació que s’especifica en les 
normes de matriculació de la Universitat. La resta d’estudiants seran considerats a temps 
complet. 

El reconeixement de la figura de l’estudiant a temps parcial, establerta en les diferents 
universitats, és un exemple més de l’adaptació del nostre sistema universitari a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, així com de la necessitat del sistema universitari d’establir 
polítiques i actuacions per definir la permanència de l’estudiantat en els seus estudis i per 
afavorir la seva retenció en la pròpia institució. 

En aquesta línia es proposa aquest projecte, que pretén aprofundir en aquesta nova figura 
universitària (nova en el sentit de ser reconeguda i regulada institucionalment) per tal de 
conèixer la seva realitat a la Universitat de Lleida. 

Proposem, per tant, apropar-nos als estudiants a temps parcial per: 

- Conèixer la seva situació en altres universitats amb realitats similars a la de la UdL. 
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- Localitzar-los a la UdL i situar-ne el seu percentatge respecte els de temps complet. 
- Identificar els motius pels quals han decidit adoptar aquesta modalitat en el 

desenvolupament dels seus estudis. 
- Analitzar, des de la seva pròpia perspectiva, els avantatges i els inconvenients de ser 

estudiant a temps parcial. 
- Valorar el paper de les TIC en les seves circumstàncies. 
- Recollir les seves inquietuds i problemàtiques per tal de poder millorar en la seva estada a 

la UdL. 
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