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Universitats d’intercanvi

DADES DE CONTACTE:
uic.es/informacio-contacte

T. +34 935 042 000

Amèrica Central i del Sud
11 convenis entre els que destaquen:
— Pontifícia Universitat Catòlica d’Argentina
— Universitat dels Andes (Xile)
— Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors

de Monterrey (Mèxic)

Europa
13 convenis entre els que destaquen:
— Universitat Bavaresa Julius Maximilian de Würzburg (Alemanya)
— Universitat de Pavia (Itàlia)
— Universitat Nova de Lisboa (Portugal)
— Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica)

Amèrica del Nord
1 conveni
— University of California

Berkeley (USA)

GRAU EN:

Medicina

Més de 50 alumnes estudien o fan pràctiques a l’estranger. Alumnes de més de 18 països diferents.



“A UIC Barcelona, a diferència d’altres 
universitats, el focus el posen en la pràctica i 
no en la teoria. És el que més m’ha ajudat en 
l’aprenentatge: una metodologia basada en 
casos clínics, treballs en equip, i moltíssimes 
hores de pràctiques, tant clíniques com dins 
del Centre Integral de Simulació Avançada.”

Aida Jiménez
Estudiant del Grau en Medicina

Aida



A UIC Barcelona proposem una medicina centrada en el 

pacient. Et formem perquè adquireixis una àmplia base 

científica i siguis capaç d’acompanyar qualsevol pacient 

a través del sistema sanitari. 

Un pla d’estudis plenament integrat a l’Espai Europeu 

d’Educació Superior. Fomentem l’aprenentatge 

mitjançant metodologies innovadores i 

interprofessionals entre especialistes de l’àmbit de la 

salut, perquè desenvolupis activament les 

competències científiques i humanes que necessita la 

societat del futur. Cursant el Grau en Medicina estaràs 

en contacte amb el pacient des de l’inici dels estudis. 

Com a alumne ets el centre i t’involucraràs en les 

decisions del grau.
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ÚNIC DIA PROVA D’ADMISSIÓ:  8 DE MAIG DE 2021

La universitat espanyola amb el 
percentatge més alt d’estudiants 
que superen la nota de tall del MIR 
en els darrers 5 anys, amb una 
mitjana del 99 % d'aprovats.

Perfil de l’alumne

Si tens una actitud vocacional i un compromís amb la societat
en els àmbits de la ciència i la salut, aquest  grau és per 
a tu. Basat en valors humans, valorem molt l’orientació al 
servei i l’atenció centrada en la persona. Ens recolzem en el 
pensament crític, el raonament clínic, la sensibilitat humana, 
la capacitat de relació i el treball en equip.

Metodologia 

Treballem en grups reduïts, amb un caràcter 
interprofessional, un professorat de qualitat 
i un 60 % de metodologies actives i innovadores,
sota una atenció i un assessorament personalitzat. 

Instal·lacions

Estudiaràs al Campus Sant Cugat, dins de l’Hospital 
Universitari General de Catalunya, i utilitzaràs les 
instal·lacions del nostre Centre Integral de Simulació Avançada, 
de més de 1.000 m2, que inclou: una àrea ambulatòria, una àrea 
domiciliària, una àrea quirúrgica, una altra d’especialitzada i 
una d’hospitalització amb 16 llits. A més a més, tindràs a la teva 
disposició sales de training, de debriefing i de control d’imatge 
amb instal·lacions de vídeo gravació en tots els entorns.  
Podràs accedir a la unitat d’anatomia, amb tres sales de 
dissecció, un osteoteca i el laboratori de bioquímica.  

Pràctiques 

Estaràs en contacte amb el pacient des de primer curs gràcies
a les més de 2.200 hores de pràctiques clíniques en el grau. 
Podràs fer pràctiques internacionals a través dels nostres 
convenis d’intercanvi i Erasmus. Tenim una ràtio d’un tutor 
per alumne.

Tenim convenis de pràctiques amb institucions d’àmbit nacional 
i internacional des del primer any del grau. Disposem de:

— 4 hospitals universitaris
— 7 hospitals associats
— 10 centres d’atenció primària

Som la universitat amb més 
rendiment de l’Estat espanyol.*
Un 97,70 % dels nostres alumnes 
superen tots els crèdits en els 
quals es matriculen.

*Segons el Ministeri d’Educació i Formació Professional.
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SEMESTRE 1

Pediatria

Dermatologia

Envelliment, Pluripatologia
i Cronicitat

Oftalmologia

Otorrinolaringologia

Reumatologia
i Malalties Sistèmiques

Subtotal
ANUAL

Pràctiques Maternoinfantil

Pràctiques Atenció Primària

Subtotal

ECTS

10

8

4

3

3

28

SEMESTRE 1

Estructura i Funció
de l’Aparell Locomotor

Bioquímica

Immersió en la Medicina I
(IMM I)

Introducció
a la Genètica Mèdica

Tècniques d’Imatge

Subtotal

ECTS

4,5

4,5

4,5

4

3,5

2,5

23,5

4

4

8

SEMESTRE 1

Endocrinologia i Nutrició

Sistema Digestiu Mèdic

Sistema Digestiu Quirúrgic

Psiquiatria

Hematologia

Immunologia Clínica i Al·lergologia

Subtotal
ANUAL

Pràctiques Mèdiques II

Pràctiques Quirúrgiques

Subtotal

ECTS

11

7

6

2

26

5

5

SEMESTRE 1

Semiologia i Fisiopatogènia

Farmacologia

Anatomia Patològica General

Urgències: Historia Clínica
i Semiologia 

Subtotal

ANUAL

Pràctiques Mèdiques I

Subtotal

ECTS

12

8

6

6

32

SEMESTRE 2

Estructura i Funció 
dels Sistemes d’Integració:
Nerviós i Endocrí

Biologia Molecular

Antropologia

Estructura i Funció: Pell
i Òrgans dels Sentits

Subtotal

ECTS

6,5

4

4

4

3

3

2

2

28,5

SEMESTRE 2

Ginecologia i Obstetrícia

Nefrologia

Urologia

Ús Adequat
de Proves Diagnòstiques

Bioètica II

Medicina Familiar i Comunitària

Optativa III

Presa de Decisions
Apropiades en Medicina

Subtotal

ECTS

5

5

4,5

3,5

3

3

3

2

29

SEMESTRE 2

Epidemiologia Clínica
i Salut Pública

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Malalties Infeccioses

Oncologia Clínica

Farmacologia Clínica

Medicina Legal i Forense

Medicina Pal·liativa

Optativa IV

Subtotal

ECTS

12

8

6

2

28

SEMESTRE 1

Estructura i Funció:
Sistema Cardiovascular,
Respiratori i Renal

Biologia Cel·lular

Bioestadística

Optativa I

Subtotal

ECTS

17

17

10

8

3

3

2

60

ANUAL

Rotació en Especialitats
Mèdiques

Rotació en Especialitats
Quirúrgiques

Rotació Lliure

Treball Final de Grau

Rotació en Assistència
Primària

Rotació Sociosanitària

Rotació Social

Subtotal

ECTS

7

6

6

4

4

3

2

32

SEMESTRE 2

Estructura i Funció: Sistema
Digestiu i Metabolisme

Estructura i Funció de la
Sang i del Sistema Immunitari

Psicologia

Estructura i Funció: Sistema
Reproductor

Microbiologia

Maneig de la Informació
Científica (IMM II)

Introducció a l’Epidemiologia

Subtotal

ECTS

5

5

4,5

4,5

3

3

2

2

29

SEMESTRE 2

Neurologia

Fisiopatologia Quirúrgica

Sistema Cardiovascular

Sistema Respiratori

Basic Concept in
Experimental Research

Bioètica I

Filosofia i Història
de la Medicina

Optativa II

Subtotal

Optatives en Castellà/Català

— Comunicació en la Pràctica Clínica

— Sexualitat Humana i Indicadors de Fertilitat 

— Teràpia Cel·lular i Medicina Regenerativa. Transplantament de Moll d’Os, 

Òrgans i Teixits 

— Cirurgia Oral Maxilofacial 

— Cirurgia Reparadora, Plàstica i Estètica 

— Ecografia Clínica Aplicada a la Pràctica Mèdica 

— El Son i la Salut 

— De la Normalitat Cognitiva a Demència. Experiència Pràctica en Clínica,

Recerca i Medicina Translacional 

— Dermatologia Pràctica 

— Medicina Crítica: Protocols d’Actuació Immediata 

— Oftalmologia Pràctica 

— Oncologia Pràctica 

— Traumatologia Esportiva 

— La Professió Mèdica i les Relacions Interprofessionals

— Salut i Benestar Poblacional

— Nutrició i Salut

Optatives en Anglès

— Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Clínica Oncològica 

— Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Salut Mental 

OPTATIVES 
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12 semestres  –  360 ECTS  –  90 places
Campus Sant Cugat  –  Castellà, català i algunes assignatures en anglès
De setembre a juny

PLA D’ESTUDIS
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Des de 1997 formem persones a través del rigor 

acadèmic, la vida universitària i el desenvolupament 

d’experiències vitals enriquidores. Som una proposta 

universitària que avui acull gairebé 8.000 alumnes. 

Impartim 16 graus, una trentena de dobles titulacions 

internacionals i una àmplia oferta de màsters, postgraus 

i cursos de formació contínua.

Oferim una atenció a mida, enfocament integral cap a 

cada alumne, connexió professional constant i innovació 

en els mètodes de docència i recerca. Creiem en les 

persones com a centre de la nostra missió: en la doble 

dimensió, personal i professional, perquè cadascun dels 

membres de la nostra comunitat arribi a ser la millor 

versió de si mateix. Dediquem el nostre esforç a 

promoure el coneixement, la recerca i la transferència. 

Estem connectats amb la societat i les empreses a través 

de 16 càtedres i 4 aules d’empresa, 5 instituts de recerca i 

3 clíniques universitàries.

A la nostra institució ens mou el rigor i l’esperit crític; ens 

superem dia a dia per impactar positivament en la 

societat. La cerca de l’excel·lència es troba en el nostre 

ADN i l’esforç i la superació són la nostra palanca de 

canvi. Trobaràs aquesta ambició en les persones i 

activitats de UIC Barcelona.

Sobre UIC Barcelona
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Viu la millor experiència universitària a l’entorn de UIC Barcelona. 
Estudiar a UIC Barcelona significa desenvolupar tota la teva persona. 
L’esport, la solidaritat i la cultura són valors universitaris que potenciem. 

Vida universitària

Servei d’Estudiants

Des del Servei d’Estudiants facilitem la integració dels
alumnes en el sistema universitari. T’oferim informació 
sobre activitats extraacadèmiques, beques, carnet 
universitari, etc. 

Si necessites allotjament durant la teva estada a la Universitat, 
l’equip del Servei d’Estudiants t’orientarà sobre col·legis 
majors, residències i altres serveis, en funció de les teves 
necessitats. Formem part del Barcelona Centre Universitari 
(BCU), el servei oficial d’acolliment i acompanyament per als 
estudiants, professors i investigadors que venen a Barcelona. 
Al web del BCU pots trobar informació sobre tots els tipus 
d’allotjaments a la ciutat de Barcelona i rodalies.

T’atenem per resoldre els teus dubtes i t’animem a 
participar en tantes activitats com et sigui possible.

A UIC Barcelona promovem i organitzem activitats esportives 
i competicions, i facilitem descomptes i condicions 
avantatjoses per accedir a instal·lacions esportives perquè 
et mantinguis en forma i visquis de manera saludable. 
Durant el curs, organitzem activitats solidàries amb múltiples 
institucions i t’assessorem perquè facis voluntariat. 
Podràs participar de manera activa en el #UICSocialDay, 
un dia en el qual tota la Universitat es bolca a ajudar els 
més necessitats. També podràs formar part de grups de 
teatre, debat, pintura i música, que potencien el vessant 
cultural de UIC Barcelona i t’ajuden a adquirir més 
competències i valors.

Experiència internacional

El compromís internacional de UIC Barcelona és en el nom 
mateix de la Universitat i s’estén sobre el conjunt de les nostres 
activitats. Estem oberts al món, i ho concretem a través d’una 
àmplia xarxa de convenis internacionals i programes de 
mobilitat per a alumnes, professors i investigadors. 

Impartim una trentena de dobles titulacions 
internacionals. A UIC Barcelona l’anglès és llengua 
vehicular en alguns graus i es fan activitats constants de 
contacte amb la comunitat internacional.

Estratègies professionals 

UIC Barcelona està connectada amb les necessitats de la 
societat i de l’empresa. Per això, complementa la formació 
acadèmica amb un servei integral d’assessorament per 
a la inserció laboral dirigit a estudiants i graduats.

Assessorament i coaching

Tots els alumnes de UIC Barcelona tenen assignat un 
assessor personal, figura que ajuda especialment en 
aquells aspectes referents a la gestió del temps, l’estrès
i la metodologia d’estudi. 

Quan acabis el grau disposaràs del suport d’un coach que 
t’ajudarà a afrontar més bé l’etapa de finalització dels estudis
i inici de la vida professional. 

Volem que acabis els teus estudis amb un nivell alt de 
competències personals (soft skills).

Capellania

La capellania ofereix un espai de reflexió, diàleg i 
transcendència amb activitats obertes a la comunitat 
universitària.

Alumni&Careers

Es considera alumni tots els alumnes que han finalitzat una 
diplomatura, llicenciatura, grau, postgrau, residència clínica, 
màster o doctorat a UIC Barcelona.

Ser universitari és una manera de viure i de veure la vida. 
Ser Alumni de UIC Barcelona és portar aquests valors 
allà on siguis. UIC Barcelona té una comunitat alumni de 
17.000 persones. Forma part de la nostra comunitat.Equip oficial de rugbi femení. Campionats de Catalunya Universitaris

Concert del cor de gospel. Festa de Nadal



01
20

21

1

2

3

4

PER ACCEDIR
A UIC BARCELONA:

Omple la sol·licitud 
d’admissió a 
uic.es/solicitud

Fes el pagament de les 
taxes de despeses de 
tramitació d’expedient.

Envia la documentació 
que s’especifica a 
uic.es/documentacio

ÚNIC DIA
PROVA D’ADMISSIÓ: 
8 de maig de 2021

 

Més informació 
sobre beques 
i ajuts a: 

uic.es/beques

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edifici Hospital Universitari 
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000


