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Arrenquen les preinscripcions universitàries
Els estudiants que vulguin accedir a un primer curs d’un
estudi de grau a les universitats públiques catalanes ja
poden formalitzar la preinscripció universitària a partir
d’aquest dimarts 23 de juny, i enguany tindran més
oportunitats que mai d’estudiar al Campus Universitari
d’Igualada-UdL ja que ha ampliat la seva oferta formativa
fins a 5 graus, un doble grau i 2 màsters de les àrees de
ciències de la salut, enginyeria i les Tic, i ciències socials.

Les dues novetats més destacades són el nou Grau en
Administració i Direcció d’Empreses que s’impartirà per primera vegada al Campus igualadí i que espera donar
sortida a l’alta demanda que tenen aquests estudis, i també el nou Màster en Simulació Clínica i Seguretat del
Pacient, un màster oficial en modalitat semipresencial que cursarà la vessant pràctica al Centre d’Innovació en
Simulació 4DHealth.

A banda d’aquests nous estudis, el Campus d’Igualada manté l’oferta formativa que l’ha convertit en un centre
de referència en l’àmbit de les enginyeries; els alumnes podran inscriure’s al Grau en Enginyeria en
Organització Industrial i Logística –és l’única universitat catalana on es pot cursar a preu públic-, el Grau en
Enginyeria Química, el Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació, estrenat aquest curs passat i
que ha tingut una molt bona acollida d’alumnat, i el Màster en Enginyeria del Cuir, únic a Europa

Pel que fa a l’àmbit de la salut, la UdL imparteix a Igualada el Grau en Infermeria i una doble titulació de Nutrició
Humana i Dietètica i Fisioteràpia, a més del Màster en Simulació Clínica.

En tots els casos, el Campus Universitari d’Igualada-UdL garanteix pràctiques en empreses, possibilitat de
dobles titulacions internacionals i Erasmus arreu del món. Segons un estudi elaborat l’any 2018 pel propi centre,
tots els estudiants troben feina en un període màxim de 6 mesos un cop finalitzats els estudis.

Amb l’ampliació de l’oferta formativa del Campus igualadí, la Universitat de Lleida (UdL) reafirma la seva aposta
pel territori, i espera superar per al curs que ve la xifra de 372 alumnes que té actualment.
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