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Un Campus d’Excel·lència Internacional

Un campus internacional
saludable i sostenible

Pràctiques externes i mobilitat 
internacional

Una universitat líder en recerca

Una universitat que fomenta 
la innovació i l’emprenedoria

Una docència de qualitat

Una universitat solidària, 
participativa i cultural

Coneix la UAB
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Reconeguda pels millors rànquings
Coneix la UAB

147
del món

RÀNQUING TIMES 
HIGHER EDUCATION 2018

12
del món

QS TOP 50 
UNDER 50 RÀNQUING 

2018

167
del món

RÀNQUING BEST GLOBAL 
UNIVERSITIES 2018



Facultat
BIOCIÈNCIES

Experiència Innovació

Exigència Qualitat

Primera Facultat de Biociències d’Espanya



Biociències

*Nota de tall juliol de 2015

Graus Nota de tall

Bioinformàtica (UAB+UPF+UPC+UB) (nou grau)  ‐‐
Biologia 10,526
Biologia Ambiental  10,292
Bioquímica  11,267
Biotecnologia  11,247
Ciències Biomèdiques 12,330
Genètica 11,850
Microbiologia  11,052

*Nota de tall juliol de 2017



Grau Biologia

Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS                            10,526

*Nota de tall juliol de 2017

La nota que necessites

És la ciència que estudia els 
éssers vius i els fenòmens vitals 

en tots els seus aspectes

Double Undergraduate
Degree in Biology/Bachelor

of Science (Bsc) Major 
Cellular, Molecular and

Microbial Biology



Grau Biologia Ambiental

Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS                                  10,292

*Nota de tall juliol de 2017

La nota que necessites

Estudia les espècies i els ecosistemes, 
l’impacte que té l’activitat humana en 
el medi ambient  i com aprofitar de 

forma sostenible els recursos naturals



Grau Bioquímica

Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS                                  11,267

*Nota de tall juliol de 2017

La nota que necessites

Estudia com interactuen les 
biomolècules que constitueixen els 
organismes vius per mantenir i 

perpetuar la vida



Grau Biotecnologia

Opcions Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS                                  11,247

*Nota de tall juliol de 2017

La nota que necessites

Integra el coneixement dels organismes 
vius i dels processos de producció amb

la finalitat de generar nous 
coneixements, bens i serveis



Grau Ciències Biomèdiques

Opcions Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS                                  12,330

*Nota de tall juliol de 2017

La nota que necessites

Estudi dels processos biològics 
implicats en les causes i mecanismes 

de les patologies humanes

Formació en els fonaments 
de la medicina



Grau Genètica

Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS                                  11,850

*Nota de tall juliol de 2017

La nota que necessites

Estudia tots els aspectes relacionats 
amb el material hereditari dels éssers 
vius i les seves múltiples aplicacions



Grau Microbiologia

Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS                              11,052

*Nota de tall juliol de 2017

La nota que necessites

Estudia la biologia dels 
microorganismes, així com el seu 

impacte en la salut humana, animal i 
vegetal, i en el nostre planeta

El poder del món invisible

Double Undergraduate
Degree in 

Microbiology/Bachelor of 
Science (Bsc) Major 

Cellular, Molecular and
Microbial Biology



Grau Bioinformàtica

Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS                                  ---

*Nota de tall a determinar juliol de 2018

La nota que necessites

“La bioinformàtica és crucial per 
transformar el diluvi incessant de dades 

brutes en coneixement biològic.”
David Searls



Característiques dels Graus de Biociències

*Nota de tall juliol de 2015

 Especificitat des del primer curs

 Integració dels aspectes teòrics amb
els pràctics

 Professorat altament qualificat i 
motivat

 Noves metodologies d’aprenentatge

 Avaluació continuada

 Pràctiques en empreses, institucions
i centres de recerca

 Mobilitat



Per què triar la Facultat de Biociències de la UAB?

*Nota de tall juliol de 2015

 Única Facultat de Biociències de 
l’Estat Espanyol

 Cobrim tota la oferta de l’àmbit de les 
Biociències

 Estudis integrats i amb mobilitat
interna

 Tres graus únics

 Dues titulacions pioneres

 Centres de recerca de prestigi -
Esfera UAB



Si vols marxar, tria on vols anar!

Un 19 % dels titulats han fet estades a l’estranger

Programa DRAC
Programa SICUE
Erasmus +
UAB Exchange Programme
Programa Propi Califòrnia

Pràctiques externes:
Erasmus
Programa propi



Sortides professionals

*Nota de tall juliol de 2015

 Indústries del sector BIO 
(farmacèutica, agroalimentària, 
química, ...)

 Recerca, a centres públics o privats 
de I+D+i

 Docència a diferents nivells educatius

 Serveis d’administracions públiques

 Gestió i organització d’empreses

 Comerç i màrqueting de productes i 
serveis relacionats amb les 
biociències

 Divulgació, documentació i gestió
científica



Vila Universitària
Un campus al teu servei

Allotjament
Un allotjament singular, situat al mateix campus, 
que permet combinar la llibertat del pis compartit 
amb les comoditats dels serveis de residència. 

Moblats, amb servei de manteniment, seguretat 24
hores, recepció a la teva disposició i amb accés
preferent i gratuït al Wi-Fi de la UAB.
Escull la teva opció! 

Serveis
Autoescola, supermercat, bugaderia, restaurants, 
instal·lacions esportives, aules d’estudi i d’activitats, 
el Club de Residents, etc.

El preu mínim és d’aproximadament 220 € al 
mes per persona i el màxim de 450 € si es vol un 
apartament individual

http://www.uab.cat/vilauniversitaria/

600 Apartaments 2.100 Estudiants 700 Estudiants provinents
d’altres continents



Altres serveis
Un campus al teu servei

Servei de Llengües - UAB idiomes
Cursos d’anglès, francès, alemany, italià, 
japonès, xinès, portuguès, rus

Servei d’Activitat Física (SAF)
Més de 80 activitats esportives generals i 
cursos monogràfics

Edifici L’Àgora
Formació teatral, musical, preestrenes de cine, 
club de muntanyisme, de manga, de poesia...

Fundació Autònoma Solidària
Projectes de cooperació, cursos i activitats de 
sensibilització, voluntariat i programes socials



Descarrega’t les guies!

Connecta’t! 

www.uab.cat/
guies-pdf



Vols venir a visitar‐nos?
Un campus al teu servei

Dia de les famílies:

Inscripcions:
www.uab.cat/dia‐families

dissabte 5 de maig

Visita als habitatges 
de la Vila Universitària

Rebuda de les famílies 
a la facultat/escola

Servei gratuït de bus 
per visitar el campus 



Moltes gràcies, 
t’esperem a BIOCIÈNCIES UAB!

www.uab.cat


