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Dades generals del Grau

Vies d’accés al Grau

Quantes places hi ha al Grau en

Puc accedir a les proves d’admissió

Ciències Biomèdiques? 80 places.

des del batxillerat social, humanístic

Quant costa el primer curs del Grau
en Ciències Biomèdiques? Pots consultar-ho
a uic.es/salud.
Cal comprar llibres per a les classes o
altres materials addicionals? No, 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.
Quina mena de beques o ajudes puc
obtenir per estudiar Ciències Biomèdiques
a UIC Barcelona? Pots consultar a
la nostra pàgina web totes les opcions de
beques, descomptes o gratuïtat, així com
les condicions de finançament. Si tens un

o artístic? Sí. 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?
Sí. Has de tenir en compte que les proves
contenen exàmens específics de biologia,
química, física i matemàtiques de nivell de
primer de batxillerat.
Si ja tinc una carrera finalitzada, he de
fer prova d’admissió? Sí, has de fer la prova
d’admissió per poder accedir al Grau en
Ciències Biomèdiques.

8 de mitjana a primer de batxillerat o un

Tinc alguna assignatura convalidada si

9 en el primer any del CFGS, ets candidat a

he iniciat estudis universitaris en l’àrea

optar per una Beca d’Excel·lència Acadèmica.

de salut? Si has ingressat per la via d’estudis

uic.es/becas

iniciats però no finalitzats o per la via de trasllat

Quin és l’horari de les classes? Les classes
teoricopràctiques es fan principalment a la
tarda. S’ha de tenir en compte que també es
fan pràctiques de diferents assignatures que
habitualment tenen lloc al matí.
Quan comencen les pràctiques? Faràs
pràctiques des del primer curs als nostres
laboratoris de recerca i a quart curs en un
centre de recerca de referència internacional.

d’expedient, tens l’opció de sol·licitar un estudi
de convalidacions un cop has estat admès.
Per a això hauràs d’informar el Departament
d’Admissions de la teva intenció de convalidar
assignatures, i aportar una sèrie de documents
en el termini indicat.

Proves i procés d’admissió
Com i on es realitzen les proves?
Per garantir la seguretat dels candidats,
hem decidit fer les proves d’admissió
100 % en línia. Abans de la prova, et farem
arribar tota la informació necessària per
accedir-hi (com connectar-se, usuari,
contrasenya, horaris, etc.)

Quina és la nota de tall per accedir

Quin és l’horari de les proves?

al Grau en Ciències Biomèdiques?

De 9.30 h a 14.00 h aproximadament.

L’admissió dependrà del resultat de les
proves d’admissió corresponents de la nostra
universitat, a més a més d’aprovar les EBAU/
PAU (Avaluació del Batxillerat per a l’Accés
a la Universitat).

Puc triar la data de la prova d’admissió?
Pots sol·licitar una data concreta, però has
d’esperar la notificació per part d’Admissions
que, després de revisar la teva documentació,
et confirmarà via correu electrònic la data de

En què consisteixen les proves

proves assignada definitivament. La quantitat

d’admissió? En un test psicotècnic, un test

de places va disminuint a mesura que les

d’Anglès, un test específic de Biologia,

convocatòries van tenint lloc. Per la qual

Química, Física i Matemàtiques de 1r de

cosa recomanem que vinguis a les primeres

batxillerat, un test de cultura general i una

convocatòries.

entrevista personal. Totes les proves es fan
en un mateix dia.

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

He realitzat el batxillerat científic/

correu electrònic aproximadament quinze dies

biosanitari però no he fet Física a

hàbils després d’haver realitzat les proves.

primer. He d’examinar-me de Física a
l’examen d’admissió? Sí, és obligatori
realitzar les quatre proves específiques.
Puc consultar models d’examen de
les proves? No facilitem models d’exàmens
d’anys anteriors. 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/requisitos-de-admisión
L’examen és tipus test? Sí, no restaran
les preguntes errònies i no es podrà fer
servir la calculadora.

Si obtinc un “no admès”, puc presentar-me
a la convocatòria següent dins del mateix
curs? No, només pots presentar-te a una
convocatòria per curs.
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.
El 80 % restant es pagarà durant el període de
matriculació, entre juliol i setembre.
En el cas que finalment no cursi els meus
estudis a UIC Barcelona després d’haver

Quin és el nivell d’anglès requerit per a

realitzat la reserva de plaça, recupero

l’examen? Nivell igual o superior al B2.

l’import de la reserva? La reserva de plaça

Quin és el pes de la nota de l’expedient
i de les proves? Un 20 %, la nota de
l’expedient, un 60 %, les proves d’admissió,
i un 20 %, l’entrevista personal.

només es retorna en el cas que no superis el
batxillerat o les proves d’accés a la universitat
(selectivitat). Aquesta clàusula es reflecteix en
el document de condicions generals.

PER QUÈ HAS D’ESTUDIAR A UIC BARCELONA?

1

Formació multidisciplinària
i transversal
Disposaràs d’un equip docent format

Instal·lacions
Estudiaràs al Campus Sant Cugat
de UIC Barcelona, que té un gran

per investigadors i professors de

reconeixement dins de l’àmbit

la Facultat de Medicina i Ciències

sanitari i empresarial, i en un entorn

de la Salut amb una experiència

hospitalari i assistencial. Podràs utilitzar

consolidada, així com professionals

instal·lacions capdavanteres i el Centre

de l’àmbit de l’empresa biomèdica i de

Integral de Simulació Avançada.

centres internacionals de recerca.

2

3

Oportunitats professionals
Aconseguiràs les competències

4

Internacionalitat
Els nostres convenis de col·laboració
amb universitats internacionals et

específiques que demana el creixent

permetran realitzar pràctiques en

sector biomèdic i que et permetran

universitats de referència i de prestigi

treballar en àmbits com la recerca

internacional.

biomèdica, la indústria farmacèutica,
la bioinformàtica o la biotecnologia.

5

Mencions
Podràs certificar coneixements
específics a través d’una de les nostres
mencions en recerca biomèdica,
bioinformàtica o empresa biomèdica.

022021

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

