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El document que teniu a les mans és un extracte 

de la memòria acadèmica del curs 2021-2022, 

que recull en xifres les dades més significatives i 

representatives de UIC Barcelona.

Ha estat un curs intens, en què s’han celebrat, a 

més a més, nombrosos actes institucionals: hem 

tornat a viure un doble doctorat honoris causa i 

hem presentat en societat la nova clínica Cuides 

UIC Barcelona, Clínica Universitària de Suport en 

Malalties Avançades i Cures Pal·liatives. També hem 

pogut reprendre i instaurar moltíssimes activitats 

impulsades per facultats, instituts i càtedres 

d’empresa. El maig, en el marc de l’Any Internacional 

de la Família, vam organitzar el I Workshop 

Internacional d’Acompanyament Familiar, que va 

acollir més de 500 congressistes de 50 països.

També ha estat un curs trist, perquè ens va deixar 

el nostre primer rector, el Dr. Jordi Cervós i Navarro, 

i marcat per la guerra d’Ucraïna, que ens va glaçar 

a tots el cor. Però això també ens ha servit per 

demostrar al món que la nostra comunitat està unida 

en els moments bons i en els dolents.

Tanquem aquesta memòra amb la mirada posada en 

el nostre 25è aniversari, que volem celebrar el curs 

vinent amb tots vosaltres.

Sobre UIC Barcelona
Des del 1997 formem persones a través 
del rigor acadèmic, la vida universitària i 
el desenvolupament d’experiències vitals 
enriquidores.

Som una proposta universitària que acull 
uns 9.000 alumnes. Impartim setze graus, 
vuit dobles graus, una trentena de dobles 
titulacions internacionals i una àmplia 
oferta de màsters, postgraus i cursos de 
formació contínua.

Oferim atenció a mida, enfocament 
integral cap a cada alumne, connexió 
professional constant i innovació en els 
mètodes de docència i recerca. Estem 
connectats amb la societat i les empreses 
a través de setze càtedres d’empresa, 
cinc instituts de recerca i tres clíniques 
universitàries.

A la nostra universitat ens mou el rigor, 
l’esperit crític, la professionalitat i 
l’honestedat intel·lectual. Dia a dia mirem 
de superar-nos per tenir impacte en la 
societat i aquest és el nostre compromís. 
Sabem que l’esforç i la superació són una 
palanca de canvi.

Ens centrem en les persones com a eix de 
la nostra missió, en la dimensió personal 
i professional, perquè cadascun dels 
membres de la nostra comunitat arribi a 
ser la millor versió de si mateix.

Posem els nostres valors en moviment i els 
impulsem més enllà, connectant-los amb 
el coneixement, la recerca, la innovació i la 
transformació social. 

A UIC Barcelona, impulsem valors per 
donar valor al món.



Rànquings 

Internacionals

Shanghai Ranking’s  
Global Ranking of Academic Subjects

Dentistry & Oral Sciences

— Rànquing mundial: tram 151-200,  
de 300. 
— Rànquing nacional: 3, de 8.

Times Higher Education  
World University Rankings (THE-WUR)

— Rànquing mundial: tram 801-1.000,  
de 1.662. 
— Rànquing nacional: = 20, de 52.

Times Higher Education  
World University Rankings by subject

En l’àmbit de Clínica i Salut

— Rànquing mundial: tram 501-600,  
de 925. 
— Rànquing nacional: = 11, de 41.

Times Higher Education  
Young University Rankings

— Rànquing mundial: = 201-250, de 539. 
— Rànquing nacional: 12, de 32.

UI GreenMetric World University 
Ranking on Sustainability

— Rànquing mundial: 472 de 956.

Nacionals

Rànquing Fundación CYD (9a edició)

— Posició global: 10, de 79. 
— En l’àmbit de l’Arquitectura: 5, de 30.

Forbes 
Avalua l’oferta educativa, la qualitat del 
professorat, l’excel·lència de l’ensenyament 
i les probabilitats d’inserció laboral després 
d’acabar els estudis.

— Posició global: 14 de 25.

Rànquing d’El Mundo

Rànquing “50 carreras”:

— Grau en Odontologia: 3a posició.

Rànquing “250 másteres”:

— University Master’s Degree in 
International Cooperation Sustainable 
Emergency Architecture: 3a posició. 
— Master’s Degree in Periodontology:  
4a posició. 



La Universitat de les persones
Alumnes de nou ingrés, de 1r curs en graus

1.070
— Barcelona 750
— Resta de Catalunya 91
— Resta d’Espanya 65
— Unió Europea 103
— Europa 26
— Resta del món 35

Alumnes matriculats

9.280
— De grau 4.350
— De postgrau 1.625

· De màster propi i oficial 828 
· De diplomatura de postgrau 424 
· De doctorat 373 

— De formació contínua 2.500
— D’altres formacions 805

Alumni

25.137
— De grau, llicenciatura  
i diplomatura 12.823
— De títols propis 274
— De màster oficial 3.194
— De màster propi 1.964
— De doctorat 458
— De postgrau 6.424

Personal docent i investigador

738
Personal d’administració i serveis

460



Docència centrada  
en l’alumne
Ràtio alumne/professor

8,09
Taxa d’inserció laboral  
segons la darrera enquesta de l’AQU

91,7 %
Convenis de pràctiques 

4.486
— S’inclouen els 429 nous convenis de 
pràctiques del curs 2021-2022

Recerca i transferència
Grups de recerca reconeguts

25
Publicacions en revistes científiques

358
Projectes de recerca

153
Càtedres d’empresa

16
Aules d’empresa

5

Universitat oberta al món
Convenis de mobilitat

381
Alumnes d’intercanvi

329
— Erasmus 168
— Convenis bilaterals 65
— Estudiants SICUE 9
— Estudiants visitants 10
— Programa de mobilitat  
dobles titulacions 75
— Erasmus Mundus 2

Alumnes estrangers, de grau i postgrau

31,58 %
— Nacionalitats 108 

Professors estrangers

10,30 %
— Nacionalitats 27

Compromís social
Beques i ajuts a l’estudiant finançats per  
UIC Barcelona el curs 2020-2021

6.330.264,14 €
Alumnes becats

3.317
Els campus
Superfície de metres quadrats coberts

52.496
— Campus Sant Cugat 21.868
— Campus Barcelona 30.628
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