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ESTUDIS 
DE GRAU

El GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 
forma professionals que exerceixin activitats de gestió, assessora-
ment i avaluació en l'àmbit global de l'organització o en qualsevol de 
les seves àrees funcionals (producció, recursos humans, finança-
ment, comercialització, inversió, administració o comptabilitat) 
www.grauade.udl.cat/ca/index.html

El GRAU EN DRET proporciona una formació de contingut gene-
ralista que té com a objectiu que els graduats i les graduades asso-
leixin els coneixements, les destreses i les habilitats necessàries per 
al futur exercici de qualsevol professió jurídica. 
www.graudret.udl.cat/ca/index.html

El GRAU EN TURISME forma professionals que exerceixen la 
seva activitat en el sí d’institucions públiques i privades de l’àmbit 
turístic, els seus eixos vertebradors són les noves tecnologies, els 
idiomes i la gestió i direcció d’empreses turístiques, per donar 
resposta a un món global i un entorn canviant i tan competitiu com 
l’actual.
www.turisme.udl.cat/ca/index.html

La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET), ubicada al 
Campus de Cappont, és un dels centres de més tradició de la 
Universitat de Lleida i amb un major nombre d’estudiantat (con-
sulteu la nostra web: www.fde.udl.cat/) 

MINORS 
Es tracta d'una proposta acadèmica que complementa la formació del Graus de 
la FDET amb una formació temàtica específica centrada en habilitats i capacitats 
genèriques relacionades amb l'ocupabilitat i el món professional. A la FDET s'ofer-
ten els Minors següents: Minor en Gènere, Minor en Emprenedoria i Minor en 
Dret Europeu. 

DOBLES TITULACIONS DE GRAU

Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses
www.doblegrauinformaticaiade.udl.cat/ca/index.html
Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses
www.doblegraudretade.udl.cat/ca/index.html
Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Grau en Turisme
www.adetur.udl.cat/ca/index.html
Grau en Administració i Direcció d’Empreses (UdL) i Bachelor of Business 
Administration (Novia UAS)
Institucions participants: Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL i Novia 
University of Applied Sciences (Novia UAS) de Finlàndia



El MÀSTER EN SISTEMA DE JUSTÍCIA 
PENAL (Interuniversitari) és l’únic màster existent 
a l’àmbit geogràfic espanyol que atorga una 
formació especialitzada i integral als graduats/des  
en Dret, Criminologia, Psicologia, Sociologia, 
Ciències Polítiques i altres ciències socials relacio-
nades amb la criminalitat en les diferents discipli-
nes que configuren el sistema de justícia penal, 
integrades bàsicament pel dret penal substantiu, 
el procés penal, la criminologia i la victimologia.
www.sistemajusticiapenal.udl.cat/ca/index.html

El MÀSTER EN COMPTABILITAT, AUDITO-
RIA I CONTROL DE GESTIÓ està dirigit a 
graduats /des que vulguin desenvolupar les seues 
competències i coneixements en comptabilitat, 
finances i auditoria, com a elements fonamentals 
d’informació sobre empreses i entitats en general. 
Homologat per l’ICAC. Aquest Màster ocupa el 
núm. 46 del món pel que fa al rànquing de Busi-
ness Studies Programmes elaborat per la Comis-
sió Europea (www.u-multirank.eu)  
www.masterauditoria.udl.cat/ca/index.html

El MÀSTER EN ADVOCACIA es tracta d’un 
projecte singular que reuneix diferents institucions, 
universitàries i professionals, amb un objectiu 
comú: proporcionar als graduats i graduades en 
Dret una formació d'excel·lència que, en el nou 
marc legal, els permeti, no només superar l’exa-
men oficial, sinó, sobretot, afrontar amb les màxi-
mes garanties d'èxit la seva carrera professional 
com a advocats i advocades
www.masteradvocacia.udl.cat/ca/index.html

El MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
és un màster de caràcter professionalitzador que 
té com a objectiu oferir una formació integral, tant 
de caràcter teòric com sobretot pràctic, als seus 
titulats/titulades amb la finalitat de donar-los una 
sortida professional especialitzada: la professió de 
gestor administratiu. L’obtenció del títol de Màster 
Universitari en Gestió Administrativa de la UdL 
eximeix de la realització de l’examen oficial, tot 
habilitant per a l’exercici de la professió de gestor 
administratiu.
www.mastergestioadministrativa.udl.cat/ca/index.html

El MÀSTER EN ESTUDIS DE GÈNERE I 
GESTIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT està 
dirigit a la formació d'experts i expertes en l'aplica-
ció de la perspectiva de gènere a les tasques 
professionals, en el tractament de la violència de 
gènere i en l'aplicació de la categoria “gènere” a la 
investigació en l'àmbit de les ciències jurídiques, 
humanes i socials.
www.masterestudiosypoliticasdegenero.udl.cat/-
ca/index.html

EL MÀSTER  EN MÀRQUETING DE MITJANS 
SOCIALS està dirigit a graduats/des que vulguin 
esdevenir professionals experts en màrqueting 
amb dominin de les noves Tecnologies de la Infor-
mació i la Comunicació (TIC), especialment els 
Social Media.
www.marketingsocialmedia.udl.cat/es/index.html

DOBLE TITULACIÓ DE MÀSTER 
Màster Doble titulació: en Advocacia i en Sistema 
de Justícia Penal.
www.doblemadjusticiapenal.udl.cat/ca/index.html

EL PROGRAMA DE DOCTORAT 
Està adreçat als graduats/graduades universitaris que 
desitgen ampliar  coneixements i fer recerca sobre un àmbit 
específic relacionat amb els estudis realitzats. Per realitzar 
el doctorat cal haver  cursat prèviament un màster oficial.
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
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