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Accés a la  

universitat 



Preinscripció 
Accés a la universitat 

1a assignació  

de places: la primera  

quinzena de juliol 



v 

La nota d’admissió 
Accés a la universitat 

M1, M2 = les dues millors 

qualificacions de matèries 

superades a la fase específica. 

 

a, b = paràmetres de ponderació 

de les matèries de la fase 

específica. 

 

La fase general és obligatòria  

i la nota no caduca (es calcula 

sobre 10). 

 

La fase específica és opcional  

i és vàlida durant dos anys  

(suma fins a 4 punts). 

 

 

 

Accés a la UAB 

Batxillerat CFGS 

Nota fase 

general PAU (40%) 

+ 

Nota mitjana 

Batxillerat (60%) 

Matèria fase específica 

PAU M1*a 

Matèria fase específica 

PAU M2*b 

Nota mitjana 

del CFGS 

Matèria fase específica 

PAU M1*a 

Matèria fase específica 

PAU M2*b 

10 

+ 

+ 

2 

2 

10 

+ 

+ 

2 

2 



Coneix la UAB 



v 

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 



v 

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 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

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 



Carta Geografica Completa di tutti i Regni del Mondo 

(Còpia feta al Japó de l’original de 1602 de Mateo Ricci.) 



Un campus  
al teu servei 



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 



Servei de Biblioteques 
Un campus al teu servei 

4.500 Places 

de lectura 56 Aules 

d’informàtica 1.269.451 Llibres catalogats 

7 biblioteques especialitzades 

 
Accés des de fora de la UAB 

 
Formació amb cursos d’iniciació i 

especialitzats  

Horaris adaptats als períodes lectius 

Sala d’estudi oberta durant les 24 h 

Reserva de sales per a treballs en grup 



Servei d’Ocupabilitat de la UAB 
Un campus al teu servei 

1.896 Ofertes 

publicades 

Cursos d’orientació professional 
 

Pràctiques i ofertes de feina 
 

Mobilitat Professional Internacional 

94 
Beques per a estades de 

pràctiques en empreses  

europees 
104 

Activitats d’orientació  

professional amb 3.198  

assistents 

 

Formació en emprenedoria 
 

Espais de coworking 
 

Suport a la creació d’idees de negoci 



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 



 

   

• Ajuts destinats a compensar aquelles situacions sobrevingudes que 
dificulten el desenvolupament d'estudis universitaris. 

• Adreçades a estudiants matriculats en ensenyaments oficials de grau      
o de màster que no disposin de cap altre tipus d'ajut. 

• El beneficiari haurà d'acreditar una situació sobrevinguda durant l'any en 
curs que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació 
econòmica, social o familiar. 
 

  

* Si el beneficiari no supera el 50% dels crèdits, haurà de tornar l'import de l'ajut. 

PROGRAMA FINESTRETA 

  Ajuts a l'estudi per a situacions d’emergència  



 

  

Si ets estudiant de la UAB, tens alguna necessitat 
educativa específica i penses que pots necessitar 
suport per a realitzar els teus estudis, adreça’t  al:  

PIUNE, Servei d’atenció a la discapacitat 
Plaça Cívica 

935812697 / fas.piune@uab.cat 

* Si tens més del 33% de discapacitat, informa’t de les exempcions en la matrícula (cal presentar el certificat de 

discapacitat)  

SERVEI D’ATENCIÓ A LES NESE 

Objectiu:  

realitzar estudis en igualtat 
de condicions que la resta de 

companys/es, 
independentment de les 

NESE 



Informa’t de les beques i dels ajuts 
Tria el que vols estudiar 

Beques Ajuts 

Portal de beques 

·  que convoca el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport:  

   a departaments, beques generals i de mobilitat. 

 

·  de la UAB: Beques Finestreta, UAB Idiomes,  

   graduat superior, Estudis Internacionals i Interculturals, 

   “Pere Menal” per a estudiants de Matemàtiques. 

·  econòmics que ofereix la UAB: Relacions Internacionals, 

   Cultura en Viu, Promoció i Informació, Servei d’Activitat   

   Física, Servei d’Atenció Telefònica, assistents  

   d’assignatura, etc. 

www.uab.cat/beques-ajuts 



Estructura dels estudis universitaris 

Tria el que vols estudiar 

GRAU 

240 ECTS 

4 anys 

Medicina 

360 ECTS 

6 anys 

Veterinària 

300 ECTS 

5 anys 

MÀSTER OFICIAL 

60   ECTS / 1 any 

120 ECTS / 2 any 

DOCTORAT / TESI 

3 anys  

MASTER PROPI 

60-120 ECTS /  

1 o 2 anys  

DIPLOMATURA DE 

POSTGRAU 

30-60 ECTS / 

màxim 1 any 

EXERCICI 

PROFESSIONAL 



Tipus d’assignatures en els graus 
Tria el que vols estudiar 

Les assignatures obligatòries i optatives són diferents en funció dels plans d’estudi que ofereix 

cada universitat. 

 

Exemple: a la UAB, segons l'elecció que facis de les assignatures optatives d’Educació Primària, pots 

escollir diferents mencions: en llengües estrangeres, en educació física, en educació musical, en 

necessitats educatives específiques, en matemàtiques, en ciències socials, etc. 

 

Formació bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Pràctiques externes 

Treball de Final de Grau (TFG) 

Una part important són assignatures de  

la branca de coneixement de la titulació 

Defineixen el gruix del pla d’estudis de  

cada grau 

Poden definir les mencions de cada titulació 

Obligatòries o optatives en funció del grau 

Entre 6 i 15 crèdits 



Àsia Oriental 



La nota que necessites 

Opcions Nota de tall 

  Xinès   Japonès 

BATXILLERAT I CFGS  7,572   8,974 

Proves per a més grans de 25 anys  7,438   7,563 

*Nota de tall juliol de 2017 

 



BATXILLERAT I CFGS  

 Anàlisi Musical         0.1 

 Cultura Audiovisual         0.1 

 Dibuix Artístic         0.1 

 Dibuix Tècnic         0.1 

 Disseny         0.1 

 Economia de l’Empresa       0.1 

 Geografia         0.1 

 Grec         0.2 

 Història de l’Art / Fonaments de les Arts   0.1 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



 

BATXILLERAT I CFGS  

 Llatí         0.2 

 Literatura Catalana        0.2 

 Literatura Castellana        0.2 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS    0.1 

 

>25 ANYS Arts i Humanitats 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



El Grau d’Estudis d’Àsia Oriental 

a la UAB 

*Nota de tall juliol de 2015 

 La UAB ofereix l’únic grau exclusivament 

dedicat a Estudis d’Àsia Oriental a Catalunya. 

 

 Podràs especialitzar-te en cultura i humanitats 

o en ciències socials (economia, sociologia, 

etc.) segons les teves optatives. 

 

 És l’únic grau que inclou estudis de llengua 

xinesa, japonesa i coreana. 

 



Què necessites per estudiar Àsia Oriental? 

Els estudiants del grau d’Estudis d’Àsia Oriental han de tenir interès a conèixer i 

aprendre: 

 

 Llengües i cultures diferents de la seva, així com les estructures polítiques, 

econòmiques i socials dels països d’Àsia Oriental.  

 

 Estar disposats a efectuar una estada al país de la llengua objecte d’estudi. 

 

 És recomanable que es tinguin coneixements de llengua anglesa, preferiblement el 

nivell equivalent a B1 (usuari independent) del marc europeu de referència. 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

Places: 40 Japonès / 40 Xinès 

Horari: Un sol torn de matí i tarda 

  Formació Bàsica 
Assignatures de la branca de 

coneixement de la titulació 

  Obligatòries Representen el gruix del pla d’estudis  

 

  Optatives 
Poden definir els itineraris  o 

mencions 

Pràctiques 

externes 

  Treball fi de grau 

(TFG) 

 60 

 120 

 54 

 6 

CRÈDITS 

Règims d’estudi: Dedicació a temps complet i 

possibilitat de via lenta. 

Horari: Torn de matí, dilluns a divendres. 



Què aprendràs 

*Nota de tall juliol de 2015 

1r Curs: Assignatures de formació bàsica 

de Ciències Socials i d’Humanitats + 

Llengua (60 ECTS). 

 Llengua japonesa i xinesa. Els qui es matriculen 

per la opció “Japonès” o “Xinès” la tindran com 

obligatòria fins a tercer curs inclusiu. A quart curs 

pot ser obligatòria si desitgeu obtenir una de les 

mencions ofertes que la requereixen. 

 Llengua coreana. Una de les mencions de quart 

curs es “Llengua i humanitats d’Àsia Oriental 

(coreà)”. Per aquesta menció la llengua coreana 

serà obligatòria. 

 Japonès, xinès, coreà.  Qualsevol d'aquestes 

llengües pot ser optativa per a qui la primera 

llengua no sigui la mateixa. 



Què aprendràs 

*Nota de tall juliol de 2015 

2n i 3r Curs: Assignatures 

Obligatòries de Ciències Socials i 

d’Humanitats aplicades a l’Àsia 

Oriental + Llengua (120 ECTS).  

 Política, Relacions Internacionals, 

Economia, Sociologia, Antropologia, Estudis 

de gènere (Ciències Socials) 

 Geografia, Història, Literatura, Pensament, 

Art, Cultura Popular (Humanitats)  

 Llengua: Xinès o Japonès. 



Què aprendràs 

*Nota de tall juliol de 2015 

 Llengua i Humanitats d’Àsia Oriental (Xinès o Japonès) 

 Llengua i Humanitats d’Àsia Oriental (Coreà) 

 Economia, Política i Societat d’Àsia Oriental 

 Cultura, Art i Literatura d'Àsia Oriental 

 

Mencions 

 

Són itineraris que es fan constar al suplement europeu al 

títol. Per obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a 

cada itinerari. 

Pràctiques 
 

Pràctiques professionals optatives (4t curs) 



Què aprendràs 

• Mínor en Ciències del 

Llenguatge  

• Mínor de Cultura Clàssica  

• Mínor en Cultures i 

Literatures Romàniques 

Medievals  

• Mínor de Desenvolupament 

Sostenible i Ciutadania 

Global  

• Mínor en Dificultats del 

Llenguatge i la Veu  

• Mínor en Estudis Alemanys  

• Mínor en Estudis Bascos  

 

• Mínor en Estudis en 

Filosofia  

• Mínor en Estudis Gallecs  

• Mínor en Estudis de Gènere  

• Mínor en Estudis Literaris i 

Culturals  

• Mínor en Estudis 

Portuguesos  

• Mínor en Evolució i 

Paleontologia Humana  

• Mínor en Italià  

• Mínor de Traducció i 

Interpretació 

 

Mínors 
 

Són itineraris que es fan constar al suplement europeu al 

títol. Per obtenir-los s’han de cursar 30 crèdits vinculats 

a cada mínor. 



Sortides professionals 

 Administració pública en l’àmbit local, estatal i internacional en relació amb l’Àsia 

oriental (des de municipis fins a Nacions Unides). 

 

 Empreses privades i institucions de la societat civil (ONG). 

 

 Anàlisi de països asiàtics per encàrrec de les institucions o empreses. 

 

 Intermediaris en les relacions entre persones de Catalunya i d’Àsia i entitats 

públiques i privades de Catalunya i d’Àsia, en l’àmbit cultural i econòmic. 

 

 Impulsors de les relacions i la integració entre persones de diversos països d’Àsia i 

el seu entorn. 



Sortides professionals 

 Assessorament dels responsables d’institucions en les relacions amb l’Àsia oriental. 

 

 Assessorament dels equips directius d’empreses i departaments exportadors i de 

promoció. 

 

 Traducció literària i tècnica de llengües de l’Àsia oriental. 

 

 Periodisme, turisme, activitats culturals i artístiques, patrimoni cultural, amb relació a 

l’Àsia oriental. 



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  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat/

guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies 

www.uab.cat 

Gestió acadèmica FTI 
De 9h a 14h i de 15h a 19h 

Telèfon | 93 581 18 76  

Fax | 93 581 10 37  

Web | http://www.fti.uab.cat  

Correu-e | g.academica.fti@uab.cat 


