
                                   

 

Criteris de Mobilitat Incoming del Grau en Medicina 

 

Estudis 

1. La mobilitat d'estudis es podrà realitzar durant un semestre o un curs acadèmic 

sencer, sempre tenint en compte el que s'indica en el conveni de col·laboració 

entre la universitat d'origen i UIC Barcelona. 

2. Els estudiants nominats han de tenir una nota mitjana de 1,5 (en l'escala de l'1 

al 4), un 6,6 (en l'escala de l'1 al 10) o equivalent per poder realitzar la seva 

mobilitat a UIC Barcelona. 

3. El màxim nombre d'estudiants d'intercanvi per assignatura serà de 4. Tenint 

prioritat els estudiants amb expedient acadèmic més alt. Per tant, aquesta dada 

s'ha de recollir. 

4. Les peticions per cursar assignatures pràctiques s'estudiaran de forma individual, 

i en cas d'acceptar-se, l'estudiant haurà de presentar un certificat negatiu 

d'antecedents penals. 

5. Serà obligatori acreditar un nivell B2 de llengua espanyola. 

Rotatori 

1. La mobilitat de pràctiques de rotatori (últim any) es podrà fer durant un màxim 

de 16 setmanes, entre els mesos de juliol a maig. En cas de superar aquest 

màxim, la sol·licitud haurà de ser aprovada per la Junta de Centre de la facultat. 

2. Els estudiants nominats han de tenir una nota mitjana de 1,5 (en l'escala de l'1 

al 4), un 6,6 (en l'escala de l'1 al 10) o equivalent per poder realitzar la seva 

mobilitat a UIC Barcelona. 

3. S'acceptaran sol·licituds durant tot el curs acadèmic. 

4. És imprescindible acreditar un nivell B2 de llengua espanyola. 

5. És obligatori presentar els següents documents: 

- Còpia del llibre de vacunes: Triple vírica (xarampió, parotiditis, rubèola), 

DTP (diftèria, tètanus, tos ferina), Poliomielitis, Hepatitis B. 

Varicel·la (es necessita estar vacunat de la varicel·la o, si no, aportar un 

certificat mèdic conforme s'ha passat la malaltia). 

- Certificat negatiu d’antecedents penals i sexuals. 



6. Abans d'iniciar les pràctiques al centre, hauran de signar un Document de 

compromís de confidencialitat que li facilitarà la Facultat. 

General 

Si l'estudiant procedeix d'un centre amb el qual no hi hagi conveni de col·laboració, la 

mobilitat es realitzarà sota el programa d’"Alumne visitant", el que implica el pagament 

dels crèdits de les assignatures que es cursin en UIC Barcelona. 

 


