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La UdL lliura els premis al millor estudiantat i
professorat del curs 2017-2018

Un total de 60 diplomes, un 63% per a dones, i tres mencions
d'excel·lència
La Universitat de Lleida (UdL) ha lliurat aquest dimarts per
la tarda els premis extraordinaris de final de graus i
màsters corresponents al curs 2017-2018, en un acte
institucional que ha tingut lloc a la Sala d'Actes del
Rectorat. El rector de la UdL, Jaume Puy, ha entregat 60
diplomes, 38 obtinguts per dones i 22 per homes, i les tres
mencions d'excel·lència a l'activitat docent del professorat,
que han estat per a Carlos Ansótegui, de l'Escola
Politècnica Superior;  Carlos Cantero, de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria Agrària; i Moisès Selfa, de la
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.
 
En el seu discurs de felicitació, el rector ha destacat que
"aquesta societat no pot malmetre les qualitats de les
seues persones pels condicionaments econòmics. Hem d'assegurar-nos que el mèrit i l'esforç personal siguin
les úniques claus que obren la porta de la universitat". Quant al professorat, Puy ha dit que "motivar els
estudiants en l'aprenentatge és una importantíssima contribució social".
 

PREMIS EXTRAORDINARIS DE GRAUS

Veterinària (dins del Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal): Magdalena Adrover
Grau en Biotecnologia: Marc Garcia
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments: Alfredo Isla
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària: Genís Simon
Grau en Enginyeria Forestal: Ángel Cunill

PREMIS DE MÀSTERS

Màster en Enginyeria de Forests: Juan Pemán 
Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària: Víctor Martín
Màster en Planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió ambiental: Aimen Moghli
Màster en Millora genètica vegetal: Míriam Fernández
Màster Erasmus Mundus en Gestió forestal i de recursos naturals al Mediterrani: Andrii Khomiuk
Màster en Protecció Integrada de Cultius: Alberto Ribes
Màster en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral: Juan Pedro García
Màster en Gestió de Sòls i Aigües: Oriana Lucía Llanos
Màster en Sanitat i Producció Porcina: Guillermo Álvaro

Foto de família a la Sala d'Actes / Foto: UdL

Descaregar imatge

https://www.flickr.com/photos/universitatdelleida/albums/72157711579389697
http://www.udl.cat/ca/udl/media/video/La-UdL-lliura-els-premis-al-millor-estudiantat-i-professorat-del-curs-2017-2018-00001/
https://www.etseafiv.udl.cat/export/sites/Etsea/ca/.galleries/Noticies/2019-20/premisextraordinarisgrausmastersUdL2019.jpg


MENCIONS D'EXCEL·LÈNCIA

Carlos Cantero (professor del departament Producció Vegetal i Ciència Forestal).
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