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Som experts a entendre problemes transversals i hi aportem 
solucions amb una aplicabilitat directa en la societat. Treballem 
amb equipament tecnològic d’última generació i tenim un equip 
multidisciplinari amb àmplia experiència empresarial.

Creiem en la col·laboració entre l’àmbit acadèmic i l’empresarial 
per avançar en el desenvolupament tecnològic i de solucions 
innovadores.

La transversalitat de la bioenginyeria i la versatilitat del nostre 
equip ens permeten desenvolupar programes i projectes a 
mida per a diferents sectors i especialitats tant de l’àmbit de la 
salut i la tecnologia, com la medicina general, la farmacèutica, la 
cirurgia, la fisioteràpia o l’odontologia, entre d'altres, com d’àmbits 
diversos. A tots aquests àmbits aportem el nostre coneixement 
multidisciplinari i multisectorial que ens permet crear i 
desenvolupar noves solucions per a problemes quotidians.

El Bioengineering Institute of Technology és un dels instituts 
de UIC Barcelona, creat amb l’objectiu de combinar el 
coneixement de l’enginyeria aplicada als sistemes biològics. 
La recerca es duu a terme desenvolupant biomaterials i 
dispositius que milloren la qualitat de vida de l’ésser humà.

Un bioenginyer entén un problema  
des de diferents enfocaments perquè té  
un coneixement transversal.

Àrees de recerca
El nostre objectiu  principal és establir nous sistemes i dispositius 
que puguin estimular la regeneració del teixit danyat o lesionat. 
Per això, el Bioengineering Institute of Technology està subdividit 
en les àrees de recerca següents: 

— Sistemes de distribució de biomolècules/cèl·lules
— Substrats per a la regeneració de teixits
— (Bio)materials per a la substitució de parts del cos
— Disseny gràfic i impressió 3D
— Electrònica i robòtica
— Elements finits



Posem a la vostra disposició instal·lacions 
capdavanteres i un equip multidisciplinari 
d’investigadors amb experiència en àrees en 
creixement com el disseny de biomaterials, 
la impressió 3D, la modificació cel·lular i la 
regeneració de teixits.



Aportem solucions
a mida de manera àgil, 
flexible i dinàmica. 

Un equip multidisciplinari 
de professionals a la vostra 
disposició.

Instal·lacions
El Campus Sant Cugat de UIC Barcelona disposa de 21.868 m2 
destinats a la recerca i la docència. 

Un total del 329,63 m2 creats en exclusiva per a laboratoris de 
Bioenginyeria. 

Treballem conjuntament amb les diferents facultats i 
departaments del Campus: Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, 
Medicina, Psicologia, Ciències Biomèdiques.

Estem orientats a col·laborar i  
assessorar un ampli ventall de sectors 
relacionats amb les nostres àrees  
de coneixement.
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Equipament
A l’Institut portem a terme tant investigacions de nivell bàsic 
com més complexes amb l’objectiu de transferir tecnologia a les 
empreses. L’estructura i els equipaments dels quals disposem 
ens permeten realitzar projectes amb diferents tècniques: sala de 
cultius cel·lulars, microscopis confocals i microscopi electrònic 
de rastreig, caracterització cel·lular, assajos (bio)químics, 
impressió 3D cel·lular i de materials, cultiu bacterià i viral, assajos 
(bio)mecànics, creació de (bio)materials, i assajos amb agents 
terapèutics.
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Equip multidisciplinari
Tenim un equip format per professionals de diferents àrees 
de coneixement, la qual cosa permet promoure solucions 
innovadores. Els nostres professionals traslladen també la seva 
àmplia experiència a la docència del Grau en Bioenginyeria. 
D’aquesta manera, els futurs bioenginyers coneixen de primera 
mà les necessitats del sector i l’aplicació real de la formació que 
estan adquirint.

Pràctiques en empresa 
Els estudiants del Grau en Bioenginyeria de UIC Barcelona 
poden aportar una visió innovadora a tot tipus de productes o 
serveis. Acollir en la vostra empresa un futur bioenginyer en el 
format de pràctiques de formació de final de grau us permetrà 
conèixer  els beneficis i les oportunitats que suposa tenir un 
bioenginyer en el vostre equip.

Serveis a empreses 
La Bioenginyeria està considerada com un sector que 
evoluciona ràpidament i que té bones perspectives laborals 
perquè té la capacitat de connectar la visió de diferents 
especialitats. Des del Bioengineering Institute of Technology 
posem a disposició de les empreses els serveis següents: 

 — Consultoria i transferència de tecnologia en diferents àmbits
 — Desenvolupament i optimització de productes
 — Models 3D i impressió 3D
 — Assajos de caracterització
 — Formació a mida acreditada
 — Interpretació i formació científica per a les xarxes

La visió de la bioenginyeria 
per millorar l’estratègia de 
la vostra empresa
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La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) 
va néixer el 1997 amb l’objectiu d’oferir una formació 
universitària de qualitat i promoure la investigació per servir 
a la societat. Vinculada al món empresarial i amb un marcat 
caràcter internacional, imparteix setze graus, una trentena 
de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de 
postgraus en els dos campus que té, situats a Barcelona 
i a Sant Cugat del Vallès. En total, hi estudien uns 8.000 
alumnes. La connexió amb l’empresa queda plasmada 
a través de setze càtedres i quatre aules d’empresa, 
i cinc instituts de recerca, entre els quals es troba el 
Bioengineering Institute of Technology. 

El Campus Sant Cugat acull la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut, la Facultat d’Odontologia, i la Facultat 
de Ciències de l’Educació. A més a més, disposa de la 
Clínica Universitària d’Odontologia i Support – Clínica 
Universitària de Psicologia i Psiquiatria.  Situat a les 
instal·lacions de l’Hospital Universitari General de
Catalunya, el Campus Sant Cugat té una superfície de 
21.868 m2.

https://www.linkedin.com/company/bioengineering-institute-of-technology

