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UN EQUIP, UNA UdL
AMB FUTUR
1. Potenciarem la qualitat de la recerca
i de la docència en tant que instruments
per a la generació i transmissió de coneixement. 2. Vetllarem per un òptim
desplegament dels graus i postgraus
que identifiquin la UdL dins del mapa
de titulacions de Catalunya. 3. Impulsarem la internacionalització de la UdL
en tots els seus àmbits. 4. Facilitarem
l’accés i la participació de l’estudiantat
dins del sistema universitari. 5. Fomentarem l’ocupabilitat i impulsarem la
formació contínua dels nostres titulats.
6. Afavorirem l’estabilització i la promoció tant del PDI com del PAS, laboral i
funcionari, a través de mèrits reconeguts. 7. Adequarem l’estructura organitzativa de la UdL als seus objectius per tal
d’afavorir una gestió eficient. 8. Impulsarem la transferència de coneixement
i els lligams entre la Universitat i el seu
entorn socio-econòmic. 9. Reforçarem
el compromís solidari de la UdL envers
els pobles empobrits i els col·lectius més
vulnerables del nostre entorn immediat.
10. Aplicarem polítiques d’igualtat i sostenibilitat.
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