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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 



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 



Preinscripció 
Accés a la universitat 

1a assignació  

de places: la primera  

quinzena de juliol 



Medicina 

http://www.uab.cat/medicina


Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS    12,365 / 12,840* 

Proves per a més grans de 25 anys      5,563 /   6,563* 

* UAB / UAB-UPF                 Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Biologia  0.2 

 Ciències de la Terra i del M. Ambient  0.1

 Física  0.2 

 Matemàtiques  0.1

 Química  0.2 

  

>25 ANYS Ciències de la Salut 

 

 



Què necessites per estudiar Medicina? 

 Vocacional 

 Capacitat d’anàlisi i de síntesi, per les relacions interpersonals, 

d’atenció i d’escoltar 

 Responsabilitat, disciplina d’estudi i dedicació 

 Capacitat d’observació 

 Habilitat per a la presa de decisions 

 Memòria visual i auditiva 

 Dots psicològics 

 Habilitats comunicatives 

 Coneixement dels idiomes català, castellà i anglès 



El grau de Medicina a la UAB 

 Formació adequada de les ciències que fonamenten la 

Medicina, incidint en la comprensió dels mètodes científics. 

 

 Proporcionar visió coherent de les malalties mentals i 

físiques, tant en el seu aspecte preventiu, com de diagnosi i 

terapèutica. 





El Grau de Medicina a la UAB (6 anys) 

*Nota de tall juliol de 2015 

UD St Pau 
3r 4rt 5è 6è  

UD VHebron 
3r 4rt 5è 6è 

UD GT Pujol 
3r 4rt 5è 6è 

UD P Taulí 
3r 4rt 5è 6è 

 

BELLATERRA 
Unitat Docent Ciències Mèdiques 

Bàsiques (UDCMB) 
1r, 2n 

 

BCN BCN Badalona Sabadell 



Campus Bellaterra 

Unitats Docents de la Facultat de Medicina de la UAB 



El Grau de Medicina a la UAB 

*Nota de tall juliol de 2015 

Campus de Bellaterra 

(Edifici M) 

Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques 

(UDCMB) 

1r Curs, 2n Curs (docència bàsica) 

3r, 4rt, 5è, 6è  (docència clínica) 

UNITAT DOCENT HOSPITALÀRiA (UDH) 

 

UD Sant Pau - Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant 

Pau (BCN) 

UD Vall d’Hebron - Hospital de la Vall d’Hebron (BCN) 

UD Germans Trias i Pujol - Hospital Germans Trias i Pujol 

(Badalona) 

UD Parc Taulí - Corporació Sanitaria Parc Taulí (Sabadell)  



1 ECTS = 25 h 60 ECTS /any  

Organització dels estudis 



360 ECTS total 

  60 ECTS/curs 1 ECTS = 25 h treball de l’estudiant 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 360 ECTS (6 anys) 

 

Places:  320 a la Facultat de Medicina UAB 

 60 Medicina UAB-UPF 

 

Horari:  1r curs: pràctiques al matí i teoria a la tarda 

             2n curs: teoria al matí i pràctiques a la tarda 

             De 3r a 6è: teoria i pràctiques en unitats hospitalàries 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Poden definir els itineraris o 

mencions 

79 

245 

30 

6 



Així s’estructura el grau 

http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/estructura-
del-pla-d-8217-estudis/x-1345467811493.html?param1=1263281708763 
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*Nota de tall juliol de 2015 
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Asssignatures del grau de Medicina a la UAB (Pla d’estudis) 
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El Grau de Medicina compartit UAB-UPF 

 Grau interuniversitari compartit entre la UAB i la UPF 

 Tot el Grau es fa a l’Hospital del Mar 

 Gestió acadèmica a càrrec de la UPF (matrícula UPF) 

 Nota de tall: 12,840 

 60 alumnes 

 Matèries bàsiques preferentment UPF 

 Matèries clíniques preferentment UAB 



Sortides professionals 

 Sector sanitari:  

- metge (xarxa pública  i/o medicina privada) 

   especialització: MIR 

- administració i gestió sanitària 

- indústria 
 

 Recerca: investigador 

 

 Ensenyament: professor universitari 



Prova MIR 

*Nota de tall juliol de 2015 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/
home.htm 



Continuació estudis:  

màsters, postgraus, cursos especialització, doctorat 

*Nota de tall juliol de 2015 



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,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


