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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. Estem connectats amb la 

societat i les empreses a través de 16 càtedres i 4 aules 

d’empresa, 5 instituts de recerca i 2 clíniques universitàries.

L’humanisme cristià ens inspira en la recerca de la veritat i el 

ple desenvolupament de cada projecte personal. Dediquem el 

nostre esforç a promoure el coneixement, la recerca i la 

transferència amb l’objectiu de canviar el món. 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 
Centri 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 gòspel. Festa de fi de curs



Perspectiva internacional i grau en 
anglès, castellà i català
Tenim alumnes de més de 45 nacionalitats 
diferents i una oferta formativa internacional 
de les més àmplies que hi ha al mercat, gràcies 
al conveni de doble titulació i als programes de 
mobilitat i intercanvi amb universitats de prestigi 
d’arreu del món, com Berkeley, la Architectural 
Association of London, UCLA o la Universitat de 
Boston. El primer i segon curs s’imparteixen 
íntegrament en anglès i les assignatures a partir 
del tercer curs, en anglès, castellà i català.

Títol oficial equivalent al nivell de 
màster i tracte personalitzat
Aconsegueix en cinc anys el Grau en Arquitectura 
amb nivell de màster universitari, amb el qual 
podràs treballar a qualsevol país de la Unió 
Europea amb possibilitat de tenir la doble 
titulació amb la Universitat de Belgrano, a 
l’Argentina. El seguiment continu del professorat 
des del primer dia fins al lliurament del Treball 
de Final de Grau, amb una ràtio, actualment, de 
menys de 10 alumnes per professor, és difícil de 
trobar en altres escoles d’arquitectura.
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Ensenyament transversal i compromís 
amb la societat
Som l’única escola d’arquitectura d’Espanya 
amb assignatures obligatòries de cooperació, 
sostenibilitat i accessibilitat. 
Formem arquitectes capaços de treballar des de 
l’àmbit territorial fins als detalls constructius, 
gràcies al mètode únic d’ensenyament 
transversal en què cada estudiant duu a terme 
un projecte a totes les escales.

Tallers d’última generació
oberts les 24 hores 
Les nostres aules taller i plòter estan a la teva 
disposició les 24 hores perquè treballis en 
els teus projectes de manera flexible i evitis 
molèsties a l’hora de transportar-los. A més 
del taller de maquetes analògic, tindràs a la 
teva disposició l’última tecnologia al Taller 
d’Arquitectura Digital: Laser Cutting, CNC Milling 
i 3D printing.

Ofertes de treball en estudis 
d’arquitectura de prestigi 
internacional
La nostra borsa de treball i les pràctiques 
obligatòries en despatxos d’arquitectura de 
prestigi internacional permeten als alumnes una 
bona inserció laboral. El fet de tenir tres càtedres 
de recerca universitat-empresa representa 
més oportunitats per treballar en estudis 
d’arquitectura com Álvaro Siza, Miralles Tagliabue, 
RCR Arquitectes, Zaha Hadid Architects...

75%
de nous 
alumnes 
internacionals

49%
de nous 
alumnes 
becats

35
destinacions 
internacionals 
d’intercanvi

79%
de professors
són professionals 
en actiu

TFG guanyador del Premi Schindler Espanya 2018
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Foros
Foros és una assignatura distintiva i un motiu d’orgull 
de UIC Barcelona School of Architecture i, com 
indica el nom, està dedicada al debat i la reflexió 
sobre la realitat arquitectònica. Foros pretén, a 
través de les conferències impartides per professors 
convidats de prestigi nacional i internacional, 
generar algunes qüestions d’actualitat, reflexions 
i debats sobre aspectes d’importància vital per a 
l’arquitecte i tractar-los. Es tracta d’una assignatura 
orientada a saber, entendre, veure, reflexionar, 
pensar, experimentar i aproximar-se més bé a 
l’arquitectura.

Treball Final de Grau
El Treball Final de Grau (TFG) representa l’última baula 
en la línia d’aprenentatge dels estudiants de 
UIC Barcelona School of Architecture. El Treball 
Final de Grau té caràcter obligatori per als 
alumnes de cinquè curs i consisteix en la creació 
i desenvolupament d’un projecte arquitectònic 
basat en la innovació tècnica i constructiva. 
Cada any, els estudiants han de treballar al voltant 
d’una temàtica concreta pactada amb institucions 
públiques (Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya). 
Es pretén, d’aquesta manera, reivindicar el paper 
de les escoles d’arquitectura en la reflexió sobre 
la ciutat i sobre el paisatge contemporani i forjar 
la transferència de coneixement a la societat. La 
defensa pública dels projectes davant d’un tribunal 
independent es complementa amb el muntatge d’una 
gran exposició instal·lada a centres culturals i socials 
de referència de la ciutat.

Taller Vertical
El Taller Vertical consisteix en un taller 
d’aproximadament una setmana de durada que es 
realitza la primera setmana de curs; és una arrencada 
energètica després del descans estival, en el qual 
tots els alumnes de primer a cinquè de carrera es 
barregen en diversos equips comandats per un parell 
de professors de prestigi per grup, amb l’objectiu 
de competir en un exercici d’arquitectura amb una 
finalitat social. Durant aquella setmana, l’escola es 
transforma en un laboratori de recerca sobre el 
tema escollit pels directors del Taller.

fets diferencials
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dades de contacte:  
uic.es/informacio-contacte  —  @ArchitectureUIC  —  T. +34 932 541 800

Amèrica:
15 convenis

Europa: 
22 convenis

Àsia: 
5 convenis

grau en:

— Arquitectura

Universitats amb les quals el Grau en Arquitectura
de la School of Architecture de UIC Barcelona té conveni:

— Universitat de Belgrano
 — Universitat Catòlica de Santa Fe
 — Pontifícia Universitat Catòlica de Rio Grande do Sul
 — Fundació Armando Alvares Penteado
 — Universitat del Desarrollo
 — Universitat de San Buenaventura
 — Universitat de Monterrey
 — Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors de Monterrey
 — Universitat Autònoma de l’Estat d’Hidalgo
 — Universitat Catòlica Santa María La Antigua
— Seoul Women’s University
 — Universitat de Manipal 
 — JSC-International Educational Corporation
 — Universitat Internacional Àrab 
 — Universitat de Stuttgart
 — Universitat Tècnica de Darmstadt
 — Universitat de Ciències Aplicades de Münster
 — Universitat Lliure de Brussel·les
 — Universitat Catòlica de Lovaina

 — Universitat de Lieja
 — Universitat de Mons
 — Universitat d’Oulu
 — Escola Nacional Superior d’Arquitectura de Montpellier
 — Escola Nacional Superior d’Arquitectura de París Malaquais
 — Escola Nacional Superior d’Arquitectura de Normandia
 — Universitat de Ciències Aplicades d’Amsterdam
 — Institut de Tecnologia de Dublin – DIT
 — Politècnic de Milà
 — Politècnic de Torí
 — Acadèmia de Belles Arts de Vílnius 
 — Escola d’Arquitectura de Bergen 
 — Universitat de Coventry 
 — University for the Creative Arts
 — Architectural Association
— Chiba University

Països:

L’Argentina, Xile, Colòmbia, Mèxic, Rep. Panamà, Corea, els Emirats Àrabs Units, 
Rep. Kazakhastan, Síria, Alemanya, Bèlgica, França, Finlàndia, Holanda, Irlanda, 
Itàlia, Lituània, Noruega, el Regne Unit.

universitats
d

,
intercanvi



Ana Giorgadze
Alumna del segon curs 
del Grau en Arquitectura

Bruce De Amaral
Alumne del quart curs 
del Grau en Arquitectura

bruce

ana

“Crec que Barcelona és un dels millors llocs per estudiar
arquitectura perquè és una ciutat que t’inspira. Quan vaig 
descobrir UIC Barcelona em va agradar la idea d’una escola 
internacional on pots descobrir diferents cultures. A més, 
em va agradar el programa, en el qual hi ha assignatures 
molt útils per a arquitectes.
 
Sempre tenim exercicis pràctics i, al principi, poden 
semblar bastant difícils, però els professors t’animen a 
resoldre’ls, i després d’aconseguir-ho, estàs orgullós i 
adquireixes una gran experiència. Aquest sentiment és el 
millor. Durant aquest procés (estudiar durant la pràctica) 
perds la por de no saber alguna cosa i dius, d’acord, trobaré 
la resposta i ho faré i, finalment, ho fas. Per descomptat, 
que és un procés complicat i requereix un treball dur, però 
el final és fabulós.
 
Per ser sincera, puc dir que he estudiat moltes coses, no 
només sobre arquitectura, i he conegut grans persones 
aquí a UIC Barcelona.”

“Jo no vaig triar UIC Barcelona, ella em va triar
a mi. Mentre buscava universitat vaig trobar 
que la comunicació amb els departaments de 
l’administració universitària durant el procés 
d’admissió era increïblement difícil. UIC Barcelona 
realment em va sorprendre amb la seva voluntat per 
ajudar-me en qualsevol cosa que necessités. 

Vaig saber que em trobava en el lloc correcte quan 
vaig arribar i la primera persona que em vaig trobar 
em va saludar pel nom. Estudiar arquitectura aquí 
ha superat les meves expectatives, no només per 
l’organització del curs, sinó també pels professors.”



10 semestres   –  300 ECTS  –  60 places 
Campus Barcelona  –  Anglès, castellà i català  
De setembre a juny

pla d’estudis

1 2 

3 4 

5 optatives 

ECTS

6,5

5,5

5

3

3

2,5

2,5

1

29

SEMESTRE 1

Construcció V 

Projectes V/Design Studio V* 

Instal·lacions II  

Cooperation I 

Optativa I 

Sostenibilitat I  

Teoria i Crítica

Taller Vertical III* 

Subtotal

ECTS

6,5

6

6

5,5

3

3

1

31

SEMESTRE 2

Construcció VI

Urbanisme III/Urban Design III* 

Estructures III

Projectes VI/Design Studio VI*

Cooperació II

Optativa III

Foros III*

Subtotal

Les assignatures marcades en blau
s’imparteixen en anglès.
*Assignatures bilingües anglès-espanyol.

ECTS

6,5

3,5

3

3

3

3

1,5

6

29,5

SEMESTRE 1

Projectes VII

Sostenibilitat II 

Deontologia  

Gestió 

Optativa II 

Optativa IV 

Taller Vertical IV*

Pràctiques externes

Subtotal

ECTS

7

1,5

5,5

1,5

15

30,5

SEMESTRE 2

Projectes VIII 

Urbanisme IV 

Construcció VII 

Foros IV* 

Treball Final de Grau 

Subtotal

ECTS

6

5,5

5,5

5

4,5

2,5

1

30

SEMESTRE 1

Composició III* 

Urbanisme II
Urban Design II*

Construcció III 
Building Construction III*

Projectes III* 
Design Studio III*

English II 

Accesibilitat*

Taller Vertical II* 

Subtotal

ECTS

6

5

5

5

5

3

1

30

SEMESTRE 2

Composició IV* 

Projectes IV
Design Studio IV*

Construcció IV
Building Construction IV* 

Estructures II
Structural Calculation II*

Instal·lacions I* 

Ètica*

Foros II*

Subtotal

ECTS

6

5

5

5

5

5

1

32

SEMESTRE 1

History and Theory 
of Architecture I

Design Studio I

Building Construction I 

Structural Calculation I 

Critical Thinking I 

English I 

Taller Vertical I* 

Subtotal

ECTS

6

6

5

5

5

1

28

SEMESTRE 2

History and Theory 
of Architecture II  

Urban Design I

Design Studio II 

Building Construction II  

Critical Thinking II 

Foros I* 

Subtotal

ECTS

9

9

6

6

30

SEMESTRE 1

Spatial and Formal Analysis

Architectural Drawing

History of Art and Architecture 

Mathematics

Subtotal

ECTS

9

9

6

6 

30

SEMESTRE 2

Physics

Computational Design

Introduction to Architectural 
Construction

Design Studio O

Subtotal

(llistat complet optatives en: uic.es/architecture)

ECTS

3

3

3

3

Càtedra Ceràmica* 

Teoria i Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic

Climate Concrete* 

Llums BCN
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uic.es/architecture
Universitat Internacional 
de Catalunya
School of Architecture
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Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800
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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


