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“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.”

Ana Giorgadze
Alumna del primer curs
del Grau en Arquitectura

“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.”

Bruce De Amaral
Alumne del tercer curs
del Grau en Arquitectura
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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.

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.

Activitats culturals amb
conferenciants internacionals i
arquitectes de renom
Cada començament de curs participaràs en el
Taller Vertical, un taller intensiu de projectes,
format per equips d’alumnes de segon a cinquè
curs, sota la supervisió de joves arquitectes
espanyols. Durant el cicle Foros, un cicle de
conferències impartides per prestigiosos
professionals nacionals i internacionals,
tindràs l’oportunitat de conèixer de primera
mà diferents metodologies de pensament i
corrents de l’arquitectura i altres disciplines.
Finalment, al final de la carrera, l’Escola
organitza una exposició dels Treballs de Final
de Grau, que reivindica el paper central de les
escoles d’arquitectura en la reflexió sobre la
ciutat i el paisatge contemporani.

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...
TFG guanyador del Premi Schindler Espanya 2018
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destinacions
internacionals
d’intercanvi

82%

de professors
són professionals
en actiu

Curs 1
ECTS

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

SEMESTRE 1

ECTS

SEMESTRE 2

Des del 1997, a UIC Barcelona formem

9

Computational Design

9

Physics

persones a través del rigor acadèmic,

9

Architectural Drawing

9

Spatial and Formal Analysis

6

History of Art and Architecture

6

la vida universitària i el desenvolupament

6

Mathematics

Introduction to Architectural
Construction

30

Subtotal

6

Design Studio O

30

Subtotal

ECTS

SEMESTRE 2

Curs 2
ECTS SEMESTRE 1

d’experiències vitals enriquidores.
Som una proposta universitària que
acull més de 7.000 alumnes. Accedeix a
quinze graus, una trentena de dobles
titulacions internacionals i una àmplia

6

History and Theory
of Architecture I

6

History and Theory
of Architecture II

5

Design Studio I

6

Urban Design I

5

Building Construction I

5

Design Studio II

de formació contínua. Atenció a mida,

5

Structural Calculation I

5

Building Construction II

5

Critical Thinking I

5

Critical Thinking II

enfocament integral cap a cada alumne,

5

English I

1

Foros I

connexió professional constant i innovació

1

Taller Vertical I

Subtotal

en els mètodes de docència i recerca.

32

Subtotal

28

Curs 3
ECTS SEMESTRE 1

6

oferta de màsters, postgraus i cursos

Estem connectats amb la societat i les
ECTS

SEMESTRE 2

empreses, a través de les nostres catorze

6

Composició IV

5,5 Urbanisme II/Urban Design II*

5

Projectes IV/Design Studio IV*

5,5 Construcció III/Building Construction III*

5

Construcció IV /Building Construction IV*

5

Estructures II /Structural Calculation II*

4,5 English II

5

Instal·lacions I

2,5 Accesibilitat

3

Ètica

la imparteixen professors que

1

Foros II

treballen com a professionals en actiu,

5

1
30

Composició III

Projectes III/Design Studio III*

Taller Vertical II
Subtotal

30

Subtotal

Curs 4
ECTS

SEMESTRE 2

6,5 Construcció V

6,5

Construcció VI

6

Urbanisme III/Urban Design III*

6

Estructures III

5

Instal·lacions II

3

Cooperation I

3

Optativa I

3

Cooperació II

2,5 Sostenibilitat I

3

Optativa III

2,5 Teoria i Crítica

1

Foros III

31

Subtotal

ECTS

SEMESTRE 2

1
29

Taller Vertical III

La docència té un caràcter pràctic,

i es complementa amb un programa de
pràctiques gràcies al qual podràs tenir

ECTS SEMESTRE 1

5,5 Projectes V/Design Studio V*

càtedres i cinc instituts.

5,5

la teva primera experiència professional.

Projectes VI/Design Studio VI*

Subtotal

Curs 5
ECTS SEMESTRE 1

6,5 Projectes VII
3,5 Sostenibilitat II

7

Projectes VIII

1,5

Urbanisme IV

3

Deontologia

5,5

Construcció VII

3

Gestió

1,5

Foros IV

3

Optativa II

15

Treball Final de Grau

3

Optativa IV

1,5

Taller Vertical IV

6

Pràctiques externes

30,5 Subtotal
Les assignatures marcades en blau
s’imparteixen en anglès.
*Assignatures bilingües anglès-espanyol.

29,5 Subtotal

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

ECTS

3

Càtedra Ceràmica

3

Climate Concrete

3

Teoria i Pràctica de la Restauració
del Patrimoni Arquitectònic

3

Gestió de Laberints: Introducció
a la Arquitectura Procedural

Universitat Internacional
de Catalunya
School of Architecture
Campus Barcelona
Immaculada, 22, 08017 Barcelona
T. +34 932 54 18 00

uic.es/informacio-contacte
uic.es/architecture
@ArchitectureUIC

012019

Pla d’estudis

Per accedir a UIC Barcelona:

1

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

3

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

2

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

4

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

Més informació sobre beques i ajuts a: uic.es/beques

032019

Universitats d’intercanvi del Grau en Arquitectura:

Amèrica:
11 convenis

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 Nacional de Colòmbia
— Universitat de Monterrey
— Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors de Monterrey
— Universitat Autònoma de l’Estat d’Hidalgo
— Universitat Catòlica Santa María La Antigua
— Universitat de Corea
— 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

uic.es/architecture

Europa:
20 convenis

Àsia:
5 convenis

Oceania:
1 conveni

 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
— RMIT University
Països:
L’Argentina, el Brasil, 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, Austràlia.

Universitat Internacional
de Catalunya
School of Architecture

