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Descripció de l'entitat
El Consell de l’Estudiantat de la UdL (CEUdL) és l’òrgan de debat i representació de l’estudiantat 

integrat a la Universitat de Lleida i amb participació en tots els seus òrgans de decisió.

El seu objectiu essencial és vetllar pels drets i interessos de l’estudiantat, vehicular les se-

ves propostes i demandes dins els òrgans universitaris, i, en defi nitiva, promoure i facilitar que 

l’estudiantat rebi una formació acadèmica i humana de qualitat, en el marc d’un sistema univer-

sitari públic català.

El CEUdL és un òrgan no polític, obert a tothom, que treballa per a la millora de les condicions 

de l’estudiantat i del seu nivell educatiu.

Cada centre universitari té el seu propi Consell. Aquests consells, coordinats amb el CEUdL, 

tenen com a fi ta la defensa dels interessos de l’estudiantat del seu centre.



MIREM ENDAVANT

CONTACTA AMB NOSALTRES
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@ConsellUdL

/consell.universitatlleidaconsell@estudiantat.udl.cat
973 70 20 32

WWW http://www.estudiantat.udl.cat

EL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT DE LA UDL (CEUDL) 

Edifici Rectorat, despatx 0.12

QUÈ ÉS EL CONSELL?
El Consell de l’Estudiantat de la UdL és l’òrgan de debat i representació de l’estudiantat integrat a 
la Universitat de Lleida i amb participació en tots els seus òrgans de decisió. El CEUdL és un òrgan no 
polític, obert a tothom, que treballa per la millora de les condicions dels estudiants i del seu nivell 
educatiu, com també pretén enriquir la vida de la Comunitat Universitària. 

SERVEIS QUE OFEREIX EL CONSELL  Servei d’Allotjament Universitari 
Servei d'Exàmens Enquadernació Borsa de Repàs

FES UNA ULLADA A LA NOSTRA 
WEB! WEB!
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FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ   

CONSELLS DE CENTRES

Facultat de Dret, Economia i Turisme 
Escola Politècnica Superior
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 
Facultat de Lletres
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Facultat de Medicina
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària


