
PREGUNTES FREQÜENTS

M
Medicina

Universitat Internacional 
de Catalunya
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut uic.es/salud

http://uic.es/salud


Dades generals del Grau
Quantes places hi ha al Grau en Medicina?
90 nacionals i 10 internacionals.

Quant costa el primer curs de Medicina?
Pots consultar-ho a uic.es/salud 

Quina mena de beques o ajudes 
puc obtenir per estudiar Medicina 
a UIC Barcelona?
Pots consultar-ho a uic.es/becas

Cal comprar llibres per a les classes o
altres materials addicionals?
El material docent el podràs trobar a

la plataforma electrònica de la Universitat i

a la biblioteca. No hi ha despeses significatives 

associades al material.

Quin és l’horari de les classes?
Les classes teoricopràctiques es realitzen

a la tarda (normalment entre 14.00 h

i 20.00 h). Les pràctiques de laboratoris

(biologia, farmacologia, dissecció,

osteoteca ...) habitualment són al

matí. Les pràctiques clíniques als centres

sanitaris s’efectuen en horari de matí.

Quan comencen les pràctiques?
Totes les assignatures tenen un gran

component pràctic. Des del primer curs,

l’alumne entra en contacte amb l’entorn

clínic i en paral·lel es fan classes 

teoricopràctiques en grups reduïts 

a les instal·lacions de la Universitat.

Les pràctiques clíniques tutelades 

s’intensifiquen a partir de tercer curs. 

L’últim curs (6è rotatori) inclou 30 

setmanes de pràctiques.

Vies d’accés al Grau
Quina nota d’expedient es té en
compte juntament amb la prova d’accés
a UIC Barcelona?
Sempre es té en compte la nota de l’últim

curs acabat. En aquest cas, si estàs

cursant 2n de batxillerat, s’agafarà la teva

nota mitjana de 1r de batxillerat. Si ja has

acabat el batxillerat, s’agafarà la nota

de 2n de batxillerat. Requerim una nota

de tall de 7, en el cas d’haver cursat

un batxillerat científic o tecnològic, 

i de 8 en la resta de casos.

Em puc presentar per la via de
batxillerat en el cas d’haver començat
o acabat estudis universitaris?
No, la via d’accés per a estudis universitaris 

iniciats o finalitzats és específica i no pot 

utilitzar-se la nota de primer de batxillerat per 

accedir al Grau.

Puc accedir a les proves d’admissió
des del batxillerat social, humanístic o
artístic?
Sí, sempre que compleixis els requisits 

d’accés, és a dir, nota del curs finalitzat

superior a 8. Has de tenir en compte que les

proves contenen exàmens específics de 

biologia, química, física i matemàtiques

de nivell de primer de batxillerat.

Puc presentar-me a les proves si he
cursat un Cicle Formatiu de Grau
Superior (CFGS) no relacionat amb salut?
No, exclusivament poden presentar-s’hi

alumnes de CFGS relacionats amb salut. 



Quan és la prova? 

Es fa una única prova d’admissió el dissabte 

8 de maig de 2021.

Quantes persones es presenten a les 
proves d’admissió? Al voltant de 500.

Puc consultar models d’examen
de les proves? No, però disposem 

d’un temari guia basat en el contingut 

de primer de batxillerat per preparar les proves. 

Pots consultar-lo a través de 

uic.es/medicina/requisitos-y-admision

L’examen és tipus test? Sí, a excepció de la

resolució i el comentari d’un cas, que s’ha

de desenvolupar per escrit.

Quin és el pes de la nota de l’expedient
i de les proves? Un 10 % la nota de 

l’expedient dels estudis anteriors i un

90 % les proves d’admissió.

Quin és l’horari de les proves?
De 9.00 h a 14.00 h aproximadament.

Quant duren les proves? Les proves

duren entre quatre i cinc hores, que es

reparteixen de la manera següent:

— Test psicotècnic (30 min)

— Test de raonament (45 min)

— Test específic de Biologia, Química,

Física i Matemàtiques (1 h 30 min)

— Resolució i comentaris d’un cas

(45 min)

Quin és el nivell d’anglès requerit per a
l’examen? Cal acreditar un nivell igual o 

superior al B2 d’anglès. En cas de no tenir-lo, 

l’alumne haurà de fer un test de nivell el mateix 

dia de la prova.

He cursat el batxillerat científic/
biosanitari però no he fet Física a
primer. He d’examinar-me de Física a
l’examen d’admissió? Sí, és obligatori

realitzar les quatre proves específiques

(Biologia, Física, Química i Matemàtiques).

Quan sabré els resultats de
les proves d’admissió? Els resultats 

es comunicaran via correu electrònic 

aproximadament quinze dies hàbils després 

d’haver realitzat les proves.

Si estic en llista d’espera quan puc
saber el resultat definitiu? La llista d’espera

es tanca definitivament dues setmanes 

després de l’inici de les classes (finals de 

setembre). A més a més, fins que no es 

publiquen les notes de tall de la universitat 

pública, gairebé no hi ha moviment a la llista

d’espera.

Si he estat admès, quin és el pas següent?
Rebràs una carta d’admissió amb els passos 

a seguir per poder fer la reserva de plaça, que 

correspon al 20 % de l’import del primer curs.

En el cas que finalment no cursi els meus 
estudis a UIC Barcelona després d’haver
realitzat la reserva de plaça, recupero 
l’import de la reserva? La reserva de plaça

només es retorna en el cas que no superis

el batxillerat o les EBAU/PAU (Avaluació del

Batxillerat per a l’Accés a la Universitat).

Aquesta clàusula es reflecteix en el document 

de condicions generals.

Proves i procés d’admissió
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Som la universitat espanyola amb

el percentatge més alt d’estudiants

que superen la nota de tall del MIR

els últims cinc anys, amb una

mitjana del 99 % d’aprovats.

Som la universitat amb més

rendiment d’Espanya. Segons

el Ministeri d’Educació i Formació

Professional, un 97,7 % dels nostres

alumnes superen tots els crèdits

en què es matriculen.

Entre les nostres instal·lacions 

punteres, disposem d’un 

Centre Integral de Simulació Avançada 

de 1.000 metres quadrats equipat amb

les últimes tecnologies.

La nostra docència és eminentment

activa i pràctica. Els mètodes 

d’aprenentatge són innovadors i en

grups reduïts (mètode del cas, 

aprenentatge basat en problemes,

i simulació, entre d’altres).

El nostre professorat és dels més ben

avaluats del sistema universitari

català. Pràcticament tots els

docents clínics són metges actius.

A les pràctiques clíniques, la ràtio

de tutor/alumne és de 1/1.

Les pràctiques clíniques es realitzen

a l’Hospital General de Granollers,

Fundació Althaia, Hospital Universitari 

General de Catalunya, Hospital Quirón, 

Hospital de Terrassa, Hospital de Mollet 

i Centres d’Atenció Primària ACEBA, 

Hospital Teknon, HM Delfos, Parc 

Sanitari Sant Joan de Déu, entre d’altres.

PER QUÈ HE D’ESTUDIAR A UIC BARCELONA?
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