FACULTAT DE MEDICINA
− DEGANAT −
ASSIGNACIÓ UNITAT DOCENT HOSPITALÀRIA (UDH). ESTUDIS DEL GRAU DE MEDICINA

CURS ACADÈMIC: ACCÉS 2021/2022
El punt de partida són les presentacions de cada Unitat Hospitalària:
Presentació de les UD Hospitalàries

2 UD Sant Pau

Dilluns 15 de febrer de 2021

15:00h

5 UD HU Germans Trias i Pujol

Dimarts 16 de febrer de 2021

15:00h

3 UD Vall Hebron
6 UD Parc Taulí

1 – INSCRIPCIÓ DELS ALUMNES

Dimecres 17 de febrer de 2021
Dijous 18 de febrer de 2021

16:00h
15:00h

El termini per fer la sol·licitud és del dia 1 al dia 5 de març de 2021, ambdós inclosos. La sol·licitud es farà a
través del formulari de la pàgina Web de la facultat, des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa:
http://www.uab.cat/medicina
L’estudiant sol·licitarà unitat hospitalària amb el seu Número d’Identificació Universitària (NIU).
Per fer la sol·licitud, l’estudiant haurà de constar al cens de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques
com estudiant de segon curs.
Cada estudiant farà constar a la seva sol·licitud, les quatre opcions per ordre de preferència:
Codi 2 – Unitat Docent de l’Hospital de Sant Pau
Codi 3 – Unitat Docent de l’Hospital Vall Hebron
Codi 5 – Unitat Docent de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Codi 6 – Unitat Docent de Parc Taulí
A partir del dia 10 de març de 2021, es podran veure les llistes provisional:
• Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
• Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada (2, 3, 5 i 6).
L’alumnat disposarà dels dies 11 i 12 de març de 2021 per fer canvis de preferència si així ho vol.
El 17 de març de 2021 es publicarà la relació definitiva per a cada opció.
El 23 de març de 2021 a partir de les 12:00, l’alumnat podrà consultar amb el seu NIU i paraula clau, la seva
assignació individual.
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2 - ASSIGNACIÓ DE PLACES: percentatges d’assignació.
Els percentatges d’assignació a cada Unitat Docent correspon a la seva capacitat docent i d’impartició de les
classes, i la capacitat docent de l’hospital per a la realització de les pràctiques.
El cens d’estudiants de segon curs de Grau de Medicina, de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques
el curs 2020/2021 és de 344 estudiants.
Els percentatges d’assignació per Unitat Docent Hospitalària, i les places assignades, tenint en compte el
cens són:
UNITAT DOCENT HOSPITALÀRIA

%

Grup 2 ―Unitat Docent Sant Pau

25.0000

Grup 3―Unitat Docent Vall Hebron

32.8125

Grup 5―Unitat Docent HU Germans Trias i Pujol

23.4375

Grup 6―Unitat Docent Parc Taulí

18.7500
TOTALS

100.0000

Nombre places definitiu:
A part del nombre d’alumnes que accedeixen a les UDH, també s’ha de tenir en compte els alumnes que
accediran per canvi d’estudis, estudis estrangers i preinscripció universitària. Per tal de tenir en compte el
global d’alumnes que accediran a les UDH, el nombre de places definitiu serà = Nº de sol·licituds + 20
Sobre aquest número s’aplicaran els percentatges establerts anteriorment
3 - CRITERIS PER L'ASSIGNACIÓ D'ESTUDIANTS:
El sistema per aquest curs serà nota:
Només hi haurà una ronda en que s'ordenarà tota la taula per la columna de nota * (i en el cas de igualtat,
pels següents barems, i en cas d’igualtat novament, per la data i l'hora d'inscripció: criteri de "tanda a una
filera" pel desempat). Un cop ordenada es començarà del primer a l'últim i s'intentarà assignar en 1a opció.
Si està plena la UD, en 2a opció, i així successivament, abans de passar al següent alumne.
El criteri per establir la nota en que participa cada alumne és:
Aquesta nota es calcula donant el 90% de valor a la nota i el 10% als crèdits superats.
-La nota es calcula sobre el barem 36 (sobre la mitjana de 0 a 10 i només comptabilitzant la última
convocatòria) atorgant un 10 a l’alumne amb major nota i a la resta d’alumnes es recalculen les seves notes
en valor 10, respecte aquest màxim i mínim.
-Els crèdits es calcula de la mateix forma, atorgant un 10 a l’alumne amb més crèdits (que serà el que tingui
87,5 crèdits o més) i a la resta es recalcula sobre 10.
Per tant els criteris seran:
1r – Nota (barem 36) 90% + 10% crèdits superats
2n – En cas d’empat, barem 34-premis extraordinaris (sobre la mitjana de 0 a 10 i comptabilitzant totes les
convocatòries)
3r – En cas d’empat novament, barem 26-MIR (sobre la mitjana de 0 a 4 i només comptabilitzant la última
convocatòria)
4rt –En cas d’empat novament per la data i l'hora d'inscripció: criteri de "tanda a una filera" pel desempat)
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4 - VALIDESA DE L'ASSIGNACIÓ.
Quan l’estudiant té assignada Unitat Docent Hospitalària, la conserva per a la resta de cursos.
5 - SOL·LICITUDS DE CANVI D’UNITAT DOCENT.
El període per sol·licitar canvi d’unitat docent, tant pels alumnes assignats pel curs 20/21, com pels alumnes
ja assignats en cursos anteriors, es realitzarà entre els dies del 6 al 12 d’abril de 2021 ambdós inclosos.
Les sol·licituds de canvi, estaran degudament argumentades i justificades documentalment per agilitzar la
resolució de les mateixes .
La resolució a les peticions de canvi d’Unitat Docent es notificaran als interessats a partir del dia 28 d’abril
de 2021 i correspon al Vicedegà d’Estudiants, per delegació del Degà.
Contra aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant del Rector de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent a la tramesa d’aquesta notificació. El rector o persona en qui delegui resoldrà els recursos.
Bellaterra, 11 de gener de 2021
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