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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



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



Universitats d’intercanvi

DADES DE CONTACTE:
uic.es/informacio-contacte

T. +34 935 042 000

GRAU EN:

Odontologia

Amèrica Central
i del Sud

7 convenis

Amèrica 
del Nord

9 convenis
Europa

18 convenis
Àsia

4 convenis



“Crec que UIC Barcelona ofereix moltes facilitats i una gran 
qualitat en el professorat i les instal·lacions, a més a més d’estar 
sempre innovant i reinventant-se. Té un tracte molt personal 
amb cada alumne i aconsegueixen que, a través del treball 
d’articles científics moderns, siguem crítics i coneguem 
l’actualitat de la professió. També creixem molt amb les 
pràctiques tant per la qualitat com per la quantitat en preclínica 
i a la Clínica Universitària d’Odontologia.”

Nacho Garcia Sala
Estudiant del Grau en Odontologia

Nacho



Formem professionals capaços d’abordar amb criteri 

i habilitat tècnica la prevenció, el tractament i la 

rehabilitació de malalties bucodentals. 

La sòlida formació acadèmica que impartim es 

complementa amb una intensa preparació pràctica a la 

Clínica Universitària d’Odontologia.

Som al Campus Sant Cugat, amb més de 40.000 m2, 

on podràs gaudir d’un ambient immillorable per posar 

en pràctica tots els talents personals i els coneixements 

que adquireixis. Amb aquest Grau et convertiràs en un 

professional capaç d’aplicar els coneixements científics 

i l’habilitat tècnica adquirida en el diagnòstic, tractament 

i rehabilitació de les malalties bucodentals.

Perfil de l’alumne

Són els teus estudis si tens vocació de servei a la 
societat en els àmbits de la salut i les ciències. 

A UIC Barcelona treballarem per potenciar totes 
aquestes habilitats:

— Observació i responsabilitat amb els pacients
— Treball en equip
— Sensibilitat pel dolor aliè
— Resiliència
— Qualitats psicològiques i empatia
— Equilibri emocional
— Interès per la recerca

Sortides professionals

Líders en inserció laboral. Amb el Grau en Odontologia de 
UIC Barcelona tindràs sortides professionals en tres grans 
àmbits. A més, UIC Barcelona ofereix una formació contínua 
al acabar el grau: 

Sanitat
— Consulta d’odontologia pròpia
— Atenció odontològica en clíniques per compte

aliè o com a associat/da
— Xarxa sanitària pública
— Centres hospitalaris privats amb servei d’odontologia
Docència
— Universitats
— Centres especialitzats
— Cicles formatius en formació professional
Recerca
— En tots els camps de l’odontologia
Empreses Dentals
— Assessorament

El Grau en Odontologia està entre els tres primers d’Espanya*

*Segons el ranking d’El Mundo 2019
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1o semestres  –  300 ECTS  –  120 places 
Campus Sant Cugat  –  Castellà, català i anglès
De setembre a juny 

1 2 3 

5 Optatives

4 
ECTS

6

6

6

6

6

30

SEMESTRE 1

Antropologia

Biologia Humana I

Biologia Humana II

Estructura i Funció 
de Cap i Coll

Estructura i Funció 
del Cos Humà

Subtotal

ECTS

3

5

7

6

6

6

33

SEMESTRE 1

Disfunció del Sistema
Masticatori

Odontopediatria I

Ortodòncia I

Patologia Medicoquirúrgica
Oral I

Prostodòncia I

Endodòncia

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

3

3

30

SEMESTRE 2

Anglès per a Odontologia I

Comunicació i Psicologia

Estructura i Funció Dental

Microbiologia i Immunologia

Epidemiologia i Estadística

Optativa I

Subtotal

ECTS

3

3

3

3

3

12

3

30

SEMESTRE 2

Director d’Instal·lacions 
de Radiodiagnòstic

Odontologia Comunitària

Odontologia en Pacients
Especials

Seminari de Periodòncia II

Optativa III

Clínica Integrada

Exposició de Final de Grau

Subtotal

ECTS

6

3

6

3

3

6

27

SEMESTRE 1

Farmacologia

Introducció Clínica

Materials Odontològics

Odontologia Preventiva I

Patologia Dentària

Patologia Medicoquirúrgica 
General I

Subtotal

ECTS

3

3

3

3

3

12

3

30

SEMESTRE 1

Anglès per a Odontologia III

Gerodontologia

Odontologia Legal i Forense

Odontopediatria IV

Ortodòncia IV

Clínica Integrada

Memòria Final de Grau

Subtotal

OPTATIVA I:

3     Aula d’Ètica

OPTATIVA II:

3     Pràctiques Clíniques Voluntàries
d’estiu en Odontologia

3     Pràctiques Clíniques Voluntàries
en Odontologia – Dissabtes

OPTATIVA III:

3     Cirurgia Multidisciplinar

3     Estètica Dental

3     Gestió Sanitària

3     Història de l’Odontologia

3     Implanto-Pròtesi

3     Otorrinolaringologia
per a Odontòlegs

3     Presa de Decisions
en Endodòncia

ECTS

6

1

5

3

2

6

6

3

1

33

SEMESTRE 2

Bioètica Aplicada

Anatomia Patològica General

Anestèsia en Odontologia

Oclusió

Odontologia Preventiva II

Operatòria Dental

Patologia Medicoquirúrgica
General II

Periodòncia Bàsica

Salut Pública

Subtotal

ECTS

3

6

5

4

6

3

27

SEMESTRE 2

Introducció Clínica
Restauradora

Medicina Oral i Maxil·lofacial

Odontopediatria II

Ortodòncia II

Prostodòncia II

Periodòncia Avançada

Subtotal

ECTS

6

3

3

6

6

3

3

30

SEMESTRE 1

Clínica Restauradora Dental I

Odontopediatria III

Ortodòncia III

Patologia Mèdic-Oral II

Prostodòncia III

Seminari de Periodòncia I

Anglès per a Odontologia II

Subtotal

ECTS

6

3

3

6

6

6

30

SEMESTRE 2

Clínica Restauradora Dental II

Materials Odontològics 
Avançats

Optativa II

Patologia Medicoquirúrgica
Oral III

Prostodòncia IV

Traumatologia Dental

Subtotal

PLA D’ESTUDIS

— 3a posició al Ranking 
El Mundo 2020

— Inclosa al Ranking 
Shanghai 2020

— Líder en digitalització

— Més de 43 nacionalitats diferents

— Dentistry English Programme



Convenis de pràctiques

A més de les 1.150 hores de pràctiques que es duen a terme 
a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) des del segon 
any de carrera, els alumnes de cinquè tenen la possibilitat 
de conèixer altres realitats de l’odontologia fent pràctiques 
curriculars a l’estranger o les institucions següents: 

— Fundació Privada Pro Persones amb Disminució
Psíquica Catalònia (Fundació Catalònia)

— Consorci Sanitari de Terrassa

Tenim convenis amb diferents institucions com la Fundació 
d’Odontologia Solidària i el Col·legi d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya per a atendre pacients en 
risc d’exclusió derivats de la Creu Roja, amb l’objectiu de 
formar en els alumnes una consciència de responsabilitat 
social enfront dels col·lectius més necessitats o amb el 
risc d’exclusió social. També comptem amb convenis 
amb l’Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Universitari 
General de Catalunya, Fundació Hospital de Nens de 
Barcelona i Hospital Plató, entre altres. A més a més, des 
de la Facultat s’afavoreix la signatura de convenis 
de pràctiques extracurriculars per a facilitar la 
incorporació dels alumnes al món laboral.

Recursos i instal·lacions

— Clínica Universitària d’Odontologia (CUO): compta amb
88 boxs dentals d’última generació, tots ells equipats 
amb la tecnologia més capdavantera:
• 4 boxes per a pacients especials
• 16 boxes per cirugies
• Boxes per sedació conscient

— Laboratori de preclínica amb 95 simuladors odontològics
i radiologia digital per a la pràctica de l’odontologia sobre simulador. 
Aquest nou laboratori permet, amb un gran realisme, exercir 
l’odontologia abans d’actuar sobre pacient.

— Dos laboratoris protètics, amb les últimes tecnologies en
CAD-CAM, amb les últimes tècniques en totes les àrees de 
l’odontologia. Els equips que engloba aquest laboratori són:
• 3 fresadores
• 5 escàners intraorals (3 de Lyra, 1 de 3M i 1 de Cerec)
• 1 impressora 3D
• 6 programes de disseny exocad, 1 de 3Shape i 1 de Cerec

— Un laboratori de recerca en odontologia.
— Per a les proves complementàries disposem de radiologia

intraoral en cada box i captadors d’imatges digital en totes les 
clíniques.

— Equip integrat de televisió per a retransmetre intervencions. 
— Dues sales de diagnòstic per la imatge, amb 3 equips de radiologia

3D on es poden realitzar ortopantomografies, telerradiografies 
lateral i frontal de crani i TC.

— Sala de planificació de tractaments.
— Magatzem informatitzat per al lliurament i recollida de material.
— Servei d’esterilització del material i instrumental metge utilitzat.
— Recent adquisició d’equipament de simulació de realitat virtual

(Simodont). Amb aquest pas s’introdueix la realitat virtual a les 
pràctiques pre-clíniques dels estudiants, ajudant a millorar en la 
seva formació i també és una gran eina com a nova metodologia 
docent. És un pas més en la innovació i la millora de la formació 
dels estudiants.

Tots els recursos estan actualitzats i la Universitat compta amb 
convenis amb diferents indústries del sector per a potenciar la 
relació entre la indústria i la Universitat: I+D+I.
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Convenis de mobilitat

ERASMUS

 — Medizinische Universität Graz (Medical University of Graz), Austria
— Witten/Herdecke University, Alemanya
— Medical University of Vienna (solo PDI), Austria
— Universiteit Gent, Bèlgica
— Université Paris Descartes, França
— Université de Montpellier, França
— Université de Lorraine, França
— Università degli studi di Foggia, Itàlia
— Univ. degli Studi G.d’Annunzio - Chieti - Pescara, Itàlia
— Università Degli Studi di Pavia, Itàlia
— Università Degli Studi di Padova, Itàlia
— Università Degli Studi di Siena, Itàlia
— Università degli Studi dell’Insubria, Itàlia
— EGAS MONIZ - Cooperativa de Ensino Superior, CRL, Portugal
— Sapienza Università di Roma, Itàlia
— Universidade de Coimbra, Portugal
— University of Oslo, Noruega
— ACTA (Només alumnes de màster), Països Baixos
— Pomeranian Medical University in Szczecin, Polònia

BILATERALS

— Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil
— Yonsei University, Korea, Corea del Sud
— Universidad de Monterrey, Mèxic
— Universidad Nacional Autónoma de Mèxic
— Universidad de San Martín de Porres, Perú
— Universidad El Bosque, Colombia
— Tufts University School of Dental Medicine (TUSDM), Estats Units
— Universidad de los Andes, Xile
— Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mèxic
— Universidad Autónoma de Tlaxcala, Mèxic
— Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mèxic
— Moscow State University of Medicine and Dentistry, Rússia
— Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, República Dominicana
— Universidad de Coahuila, Mèxic
— Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala
— Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, El Salvador
— Universidad Autónoma de Nuevo León, Mèxic
— Universidad Anahuac Mayab, Mèxic
— Université Saint Joseph de Beyrouth, Líban
— Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mèxic
— Universidade de São Paulo - FOUSP,  Brasil
— Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Mèxic
— Universidad Continental Pierre Fauchard, Mèxic
— Moskovskiy Gosudarstvennyy Mediko-Stomatologicheskiy 

Universitet Im.a.i. Yevdokimova, Rússia
— University of California - Berkeley, Estats Units
— Rutgers University (en tràmit), Estats Units
— Universidad del Valle (en tràmit), Colombia
— Universidad de Costa Rica (en tràmit), Costa Rica
— Universidad Latina de Costa Rica (en tràmit), Costa Rica
— Pontificia Universidad Católica de Chile (en tràmit), Xile
— Universidad San Francisco de Quito (en tràmit), Ecuador
— Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (en tràmit), Colombia
— Universidad de Buenos Aires (en tràmit), Argentina
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Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edifici Hospital Universitari 
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

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

Vine a fer les proves 
d’admissió del 
grau que triïs.

 

Més informació 
sobre beques 
i ajuts a: 

uic.es/beques


