1. Unitat de Programes Específics: El programa Sènior
Responsable: Anna Soldevila i Benet, professora del Departament de Pedagogia i Psicologia.
Tècnic: Àngel Melero Ribes. Aquest curs no hi hagut cap alumne/a en pràctiques ni tampoc cap
becari/a assignada al servei.
Les funcions de la unitat de Programes Específics són la coordinació i la gestió acadèmica,
econòmica i logística del Programa Sènior i de tots aquells programes que, segons les
necessitats de formació, puguin integrar-se en un futur en aquesta Unitat. Cada cop més va
assumint tasques de projecció social del programa, de difusió del programa als mitjans de
comunicació tradicionals (radio, premsa i televisió) i xarxes socials.
Aquesta unitat s’encarrega d’atendre i donar resposta a les demandes formatives de la
universitat i la societat en relació amb la tipologia d’estudis de formació contínua de gran
format, conduents a títols propis de la UdL.
Durant el curs 2012-2013, l’únic Programa Específic de la UdL gestionat íntegrament per
aquesta Unitat ha estat el Programa Sènior.
1.1 El Programa Sènior
El Programa Sènior s’adreça a totes aquelles persones, de 50 anys o més, que, sense objectius
professionalitzadors, vulguin ampliar i aprofundir en el coneixement mitjançant l’educació
superior. No es precisa de cap titulació prèvia ni prova d’accés per matricular-s’hi.
Té una estructura de 120 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos acadèmics, dividits en dos
quadrimestres cadascun. Cada any s’han de cursar 34,5 crèdits, distribuïts en 10 assignatures: 4
d’obligatòries i 6 d’optatives. Cada quadrimestre es podran cursar fins a 5 assignatures (2
obligatòries i 3 optatives).
El curs acadèmic 2012-2013 es començar a implementar el Títol d’Especialització Sènior en
Cultura, Ciència i Tecnologia, a. partir d’ara (TES-CCT)
Els seus objectius són:
•
•
•
•
•
•

Ampliar coneixements teòrics i pràctics en diferents àmbits de la cultura, la ciència i la
tecnologia.
Millorar el benestar personal i social de les persones que hi participen.
Facilitar les relacions interpersonals entre l’alumnat, el treball en equip i l’aprenentatge
entre iguals.
Iniciar-se al món de la recerca universitària a través de la participació en projectes o bé
amb la integració a equips de recerca en actiu.
Cursar assignatures en els graus oficials de diferents titulacions de la universitat amb els
alumnes de grau.
Facilitar la relacions interpersonals i intergeneracionals entre l’estudiantat de diferents
graus oficials de la universitat i els del programa Sènior.

Els requisits d’accés són estar en possessió del Títol de Diplomat Sènior en Cultura, Ciència i
Tecnologia de la UdL.
El Títol d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia consta de 138 crèdits ECTS
distribuïts de la següent manera: 54 crèdits obligatoris, 72 d’optatius i 12 de lliure elecció o
transversals. L’estudiantat podrà escollir entre quatre modalitats per cursar-lo: a) integrat a
graus o màsters oficials; b) de recerca; c) d’optatitvitat i d) mixta. Tal i com queda recollit en

l’Acord núm. 170/2012 del Consell de Govern de 25 de juliol de 2012, pel qual es va aprovar
l’estructura i el pla d’estudis del segon cicle del Programa Sènior.
En el curs acadèmic 2012-2013 el nombre total d’estudiants matriculats al Programa Sènior ha
estat de 104 . En les següents taules mostrem les dades per edat i curs.

Alumnes matriculats per sexe i curs
Curs 2012/2013
Sexe

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs Especialització

Total

Home

10

11

10

15

4

50

Dona

9

16

11

15

3

54

Total:

104

Alumnes matriculats per edats i curs
Curs 2012/2013
Edat

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

Especialització

Total

De 50 a 55

4

4

4

4

0

16

De 56 a 60

4

6

6

5

2

23

De 61 a 65

7

12

7

8

3

37

De 66 a 70

3

5

3

12

2

25

Més de 70

1

0

1

1

0

3

Total:

104

Per al curs acadèmic 2012-2013 per al Títol d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i
Tecnologia el nombre d’alumnes matriculats en la modalitat integrada és de 3 persones (2 dones
i 1 home) i 3 professors implicats de tres facultats diferents: Facultat de Dret i Economia,
Ciències de l’Educació i Lletres. Pel que fa a la modalitat de recerca 4 alumnes (3 homes i 1
dona) i 2 professors de la Facultat de Lletres i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària.
També fer constar que han acabat 2 alumnes el Títol d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i
Tecnologia de pla vell.
A tall de resum s’exposen les accions que s’han desenvolupat dins el Programa Sènior:
a) Gestió acadèmica de les titulacions del Programa Sènior
-

Seguiment i gestió dels cursos del Títol Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia.

-

Desplegament del 1r curs del Títol d’Especialització Sènior.

-

Gestió de la preinscripció, matrícula de 1r curs de les titulacions del Programa Sènior.

-

Gestió del tancament d’actes, reconeixement de crèdits i resta de gestió administrativa i
econòmica.

-

Gestió d’espais.

-

Activitats, sortides culturals i crèdits de lliure elecció.

b) Jornada d’Acollida de l’estudiantat de primer curs.
- Presentació del Programa per part dels responsables de la Unitat.
- Visita guiada al Campus amb la participació d’alumnes d’altres cursos.
- Visita i explicació del Servei de Biblioteca.
- Presentació de l’entorn Sakai. Activació de compte de correu electrònic.
c) Disseny i activació d’una nova pàgina web per al Programa Sènior més funcional i operativa
que l’anterior. Facilitant l’enllaç a diferents xarxes socials.
d) Redisseny del Títol de diplomat Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia per tal d’abaratir
costos i fer camí cap a l’autofinançament del programa sense minvar la qualitat docent i l’oferta
formativa amb un nou repte de projecció social.
e) Reunions semestrals amb els delegats i delegades de cada curs.
f) Preparació de l’acte de lliurament d’orles de la IV promoció amb l’alumnat de 4rt curs.
g) Preparació de la Jornada de Portes Obertes conjuntament amb l’Associació d’Antics alumnes
del Programa Sènior i la seva difusió als mitjans de comunicació local.
h) Recerca de Finançament extern i intern del Programa Sènior a través del Consell Social de la
Universitat de Lleida.
i) Establir un Pla de màrqueting del Programa a la comunitat local en col·laboració amb
l'Oficina de Premsa de la Universitat de Lleida per a la captació de nou alumnat i nous
patrocinadors.
j) Col·laboració i reunions periòdiques amb l’Associació d’exalumnes del Programa Sènior.
k) Jornada d’intercanvi d’estudiantat amb la Universitat d’Andorra.

