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La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya neix 
per completar els estudis de salut que la UVic- UCC ofereix de fa més de 40 anys. 

Els estudis de Medicina de la UVic-UCC tenen un fort vincle amb la xarxa de suport assis-
tencial del territori, des de Vic i Manresa fins a Puigcerdà, passant per Olot i Campdevànol, 
entre d’altres.

La Facultat de Medicina disposa d’espais docents al campus Vic de la UVic-UCC i al campus 
Manresa de la UVic-UCC.

Durant els dos primers cursos el Grau en Medicina s’imparteix a les instal·lacions del campus 
Vic. A partir del tercer curs la docència es distribuirà de manera proporcional entre les Unitats 
Docents Territorials de Vic i Manresa. Les llengües d’impartició són el català, el castellà i l’anglès.

Trets diferencials
Parteix d’un model pedagògic innovador que situa l’estudiant al centre de tot el procés 
de formació, utilitza metodologies docents com l’aprenentatge basat en casos clínics, 
la simulació, les pràctiques clíniques i el treball cooperatiu per dotar-lo dels valors i les 
competències adequades per a la seva capacitació.

El grau se centra en la medicina integral i comunitària.

Els eixos fonamentals del grau són:

Professionalisme mèdic

Innovació en educació mèdica

Formació integral i col·laborativa

Activació tràmit “Assignació definitiva” (acceptar com a vàlida l’opció assignada): 
del 12 al 16 de juliol a través del portal accesuniversitat.gencat.cat

Activació tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”:
del 24 al 30 d’agost

Matrícula dels alumnes assignats en 1a preferència (1a assignació):
del 15 al 18 de juliol

Matrícula dels alumnes “Assignació definitiva” (1a assignació):
18 de juliol 

Matrícula 2a assignació (alumnes assignats en altres preferències):
del 25 al 29 de juliol

(Dates provisionals pendents de publicació)

Preu curs acadèmic 2018 - 2019

Nota de tall

Convocatòria de juny

Convocatòria de setembre* 

 Nombre de crèdits Preu ECTS graus Taxes i assegurances Total

  Grau en Medicina 60 225 € 291 € 13.791 €

Al grau de Medicina els estudiants s’han de matricular de 60 crèdits anuals. 
El grau en Medicina és gestionat per la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, de caràcter 
privat, motiu pel qual el preu del crèdit no està subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

La nota de tall en la convocatòria de juny curs 2018-19 va ser: 11,914. 

Preinscripció: 19 i 20 de setembre

Assignació: 26  de setembre

Matrícula: 27 de setembre Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, 08003 Barcelona
Tel:  (+34) 932 230 323 - (+34) 932 232 591 
accesuniversitat.gencat.cat  

Seu de l’Oficina d’Accés a la  
Universitat (Vic)
C. Sagrada Família, 7, 08500 Vic 
Tel: (+34) 938 815 503
aga@uvic.cat 

Preinscripció: del 4 de juny a l’1 de juliol

Notes de les PAU: 26 de juny

Notes de tall: 12 de juliol

Assignació: 1a assignació: 11 de juliol  |  2a assignació: 24 de juliol

Innovació tecnològica

Internacionalització

Recerca i transferència del coneixement

(preus provisionals pendents d’aprovació)

Convocatòria d’octubre*

Preinscripció: del 2 al 4 d’octubre

Assignació: 9 d’octubre

Matrícula: 10 d’octubre

* Si hi ha places disponibles

Preinscripció online al web:
accesuniversitat.gencat.cat www.umedicina.cat

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
http://www.uvic.cat/titulacions


El pagament de la matrícula es pot fer de les formes següents:

Pagament únic domiciliat

> Un únic pagament (pagar l’import total de la matrícula en un sol rebut).
> Comporta un descompte de cobrament al comptat sobre l’import dels crèdits matriculats.
> Cal facilitar el número de compte per tal de domiciliar el pagament.
> El rebut es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.

Pagament fraccionat domiciliat (en dues parts)

> Consisteix a pagar la matrícula en dues fraccions del 50% dels crèdits matriculats, l’un en 
formalitzar la matrícula i l’altra l’1 de desembre. Les taxes i assegurances es cobraran en 
el primer pagament.

> Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar els pagaments.
> El rebut es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.

Pagament per préstec bancari (entitat financera)

>  Finançament amb les entitats financeres BBVA (entitat col·laboradora), Banco Santander, 
Banc Sabadell, CAIXABANK i Caixa d’Enginyers.

>  Consisteix a fer un pagament d’una entrada d’un 15% del total de la matrícula i la resta 
repartit en quotes mensuals durant el curs acadèmic.

>  L’import de la quota mensual depèn del % establert i del nombre de quotes de cada enti-
tat financera. 

Més informació sobre pagaments i descomptes a:

Beques de Medicina: Estudiants matriculats al grau en Medicina que compleixen els 
requisits econòmics i acadèmics que estableix la convocatòria. S’ofereixen dos tipus de 
beques:

>    Beca per Renda: Estudiants matriculats al grau en Medicina que ho sol·licitin. S’ofereixen 
25 beques de 4.000€ cadascuna.

El càlcul de la renda i els criteris per l’atorgament a mes de per ordre decreixent de la renda, 
estarà explicat a les bases de la convocatòria. 

Beca general del Ministeri (Agaur): Estudiants universitaris matriculats amb domicili 
familiar a l’Estat Espanyol. La convocatòria estableix requisits acadèmics i econòmics.
Pels alumnes de 1r curs la nota mínima per obtenir beca és de 5,50 (fase general)

Components de la beca: 
 · Beca de matrícula: Cobreix aproximadament un 11% del preu del crèdit de la matrícula.
 · Quantia fixa lligada a la renda: 1.600€
 · Quantia fixa lligada a la residència: 1.500€
 · Quantia fixa lligada a l’excel.lència acadèmica: entre 50€ i 125€
 · Quantia variable: Mínima 60€ / Altres quanties lligades a posteriors resolucions

Pendent de confirmació dels requisits i quantitats fins que no es publica la convocatòria 

Beca general del País Basc: Estudiants universitaris matriculats amb domicili familiar al 
País Basc. La convocatòria estableix requisits acadèmics i econòmics.

Components de la beca: 
 · Beca de matrícula: Preu públic establert pel curs vigent
 · Material didàctic: 239€ - 307€ - 380€
 · Desplaçament interurbà dins de la Comunitat Autònoma: 192€ - 386€ - 763€ - 993€
 · Aprofitament acadèmic: 200€ - 400€
 · Residència: 2.400€ - 3.336€
 · Extraordinari: 1.500€

Pendent de confirmació dels requisits i quantitats fins que no es publica la convocatòria

Sistemes de pagament 2018-19 Beques curs 2018-2019

www.uvic.cat/medicina/beques-ajutswww.uvic.cat/medicina/sistemes-pagament-descomptes

(Sistemes de pagament i descomptes  
curs 2019-2020 pendent d’aprovació) (Beques curs 2019-2020 pendent de publicació)

Més informació sobre beques i ajuts a:



Viure en una residència universitària

RUVIC
Tel. 938 600 095  |  www.ruvic.cat  |  info@ruvic.cat
Mixta. 297 places.
Habitacions individuals i compartides amb dret a cuina
Preu: de 293 € a 506 €

El Seminari de Vic
Tel. 938 861 555  |  residencia.seminarivic.cat  |  estades@seminarivic.cat
Mixta. 27 places
Habitacions individuals amb bany, connexió a Internet i televisió
Pensió completa
Preu: de 500 € a 800 €

Sant Miquel dels Sants
Tel. 938 862 247  |  resimiquelvic@hotmail.com
Noies. 60 places
habitacions individuals i compartides
Pensió completa
Preu: 580 €

Compartir pis amb altres estudiants

Per tal d’oferir i/o demandar pisos/habitacions vacants agrairem us poseu en contacte amb 
el servei UHub, on us facilitarem tota la informació referent a l’oferta de pisos:

UHub, Servei a la Comunitat Universitària
Campus Miramarges (edifici F - planta baixa - espai F005)
Tel. 938 815 511
uhub@uvic.cat

També s’ofereix l’opció de lloguer d’habitacions o pisos a la pàgina de Facebook de “Pis en 
Pis - Pisos d’estudiants Vic”.

www.uvic.cat/uhub/habitatge-i-transport

Allotjament

 · Informació sobre transport públic:

BUS

> Si vens del Barcelonès
 SAGALÉS (902 130 014 – www.sagales.com) Bus exprés directe.

> Si vens del Ripollès
 TEISA (972 204 868 – www.teisa-bus.com)

> Si vens de la Garrotxa
 TEISA (972 204 868 – www.teisa-bus.com)

>  Si vens d’alguna població de l’Eix Transversal 
 EIXBUS (972 204 868 – www.teisa-bus.com)

TREN

> Per arribar a Vic amb tren has d’agafar la línia 3 en direcció Vic, Ripoll, Puigcerdà o La 
Tour de Carol si vens de Barcelona, o direcció Vic – Hospitalet del Llobregat si vens de 
la Tour de Carol, Puigcerdà o Ripoll (tots tenen parada a Vic).

> Consulta els horaris de tren a: 
www.renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona/index.html  
902 240 202.

 · Compartir transport amb altres membres de la comunitat universitària a través de la 
plataforma online fesedit.cat

www.uvic.cat/uhub/habitatge-i-transport

Transport

http://residencia.seminarivic.cat
http://www.uvic.cat/uhub/habitatge-i-transport
http://www.fesedit.cat/portaluvic.jsp
http://www.uvic.cat/uhub/habitatge-i-transport


Carretera de Roda, 70
08500 Vic

www.uvic-ucc.cat
www.umedicina.cat
umedicina@uvic-ucc.cat

Contacta amb nosaltres

Informació i orientació a futurs estudiants:  

  938 816 177

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
umedicina@uvic-ucc.cat

Altres contactes d’interès

Àrea de Gestió Acadèmica (tràmits acadèmics)   938 815 503 aga@uvic.cat

Beques   938 816 171 beques@uvic.cat

UHub: Servei a la Comunitat Universitària   938 815 511 uhub@uvic.cat

Àrea de Relacions Internacionals   938 816 176 relin@uvic.cat

Escola d’Idiomes   938 815 517 ei@uvic.cat

@u_medicina

u__medicina
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http://www.uvic.cat/node/395
mailto:aga@uvic.cat
http://www.uvic.cat/beques
mailto:beques@uvic.cat

