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1. 

Pública i 
capdavantera

La UAB és una universitat pública 

que ofereix programes d’estudi d’alt 

nivell en la majoria dels àmbits de 

coneixement de grau, màster i 

postgrau i doctorat: les ciències 

socials, les humanitats, les ciències 

experimentals i biològiques, la 

tecnologia i l’enginyeria, i les 

ciències de la salut.

La UAB gaudeix d’una 

característica que la fa única 

a Catalunya: un campus 

integral, en el qual s’estudia, 

s’investiga i es viu. 

El campus de la UAB és un marc 

interdisciplinari que reuneix 

docència, recerca, plataformes 

tecnològiques, transferència, 

creació d’empreses i vida 

universitària en el mateix espai 

físic. La singularitat d’aquest 

campus afavoreix la presència 

d’un reconegut àmbit docent, i la 

internacionalització de professors i 

estudiants.

Què puc estudiar a la UAB?
Tots els Graus 

Màsters oficials

Màsters i postgraus propis

Doctorats

UAB Barcelona Summer School

Cursos d’especialització

MOOCs - Cousera

Cicles Formatius de Grau Superior

https://www.uab.cat/web/estudiar-1345661720635.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus-1345661543352.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/la-uab/premis-i-reconeixements-1345681852850.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-oficials/tots-els-masters-oficials-1345667192605.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/tots-els-masters-i-postgraus-propis-1345667378312.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
http://www.uab.cat/ca/barcelona-summer-school
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/cursos-d-especialitzacio/tots-els-cursos-d-especialitzacio-1345667464713.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.coursera.org/programs/coursera-para-la-universitat-autonoma-de-barcelona-epc5v?authProvider=uab
https://www.uab.cat/web/cicles-formatius-de-grau-superior/oferta-de-cicles-formatius-de-grau-superior-1345770051206.html


2. 

Líder als 
millors 
rànquings

La UAB ocupa posicions 

destacades en l’àmbit de 

l’Estat, de la Unió Europea i 

del món, als principals 

rànquings universitaris.
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Consulta la UAB als 

principals rànquings 

internacionals

Més rànquings?

Data d’actualització: juny 2022

1

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/autonomous-university-barcelona
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Autonomous-University-of-Barcelona.html
https://www.rankingcyd.org/
http://greenmetric.ui.ac.id/country-list2020/?country=Spain
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/la-uab/la-uab-als-ranquings-1345664415474.html
https://www.topuniversities.com/universities/universitat-autonoma-de-barcelona


El campus és un lloc 

còmode i agradable, on 

conviuen diàriament 

prop de 50.000 persones i 

que acull estudiants de 90 

països del món.

El campus ofereix tot tipus de 

serveis: biblioteques

especialitzades obertes 24 hores, 

aules d’informàtica, escola 

d’idiomes, servei mèdic, complex 

esportiu, teatre, cinema, bars i 

restaurants, comerços i una vila 

universitària. 

I tot això, en un entorn natural de 

gran bellesa i valor ecològic, 

organitzat i confortable, on es 

respecta el medi ambient i on els 

espais verds i els boscos ocupen 

quasi dues terceres parts del 

campus.

3. 

Un campus de pel·lícula 

A la UAB, es viu l’experiència 

universitària al màxim!

Més serveis al campus 

de la UAB

Què més puc fer al 

campus UAB?
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https://www.uab.cat/biblioteques/
https://blogs.uab.cat/ticuab/
https://www.uab.cat/idiomes/
https://sas.uab.cat/
https://saf.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/sala-teatre/programacio-sala-teatre-de-la-uab-1345670821954.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/sala-cinema/properes-projeccions-1345670822169.html
https://www.uab.cat/web/servei-de-restauracio-uab-1345703317945.html
https://vilauniversitaria.uab.cat/coneix-la-vila/campus/placa-civica/
https://vilauniversitaria.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/descripcio-1274164765502.html
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/els-boscos-1271850586827.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/serveis-1345661544192.html
https://youtu.be/1Ew8PNqHaSk
https://youtu.be/1Ew8PNqHaSk
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/xarxa-de-camins-del-campus-de-bellaterra-1301550436796.html
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/xarxa-de-camins-del-campus-de-bellaterra-1301550436796.html
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/xarxa-de-camins-del-campus-de-bellaterra-1301550436796.html
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/xarxa-de-camins-del-campus-de-bellaterra-1301550436796.html


El campus principal de la 

UAB és a Bellaterra, està 

integrat al transport públic 

de l’ATM de Barcelona i és a 

prop de Sabadell i Terrassa.

El campus UAB està molt ben 

comunicat i és possible arribar-hi 

fàcilment en tren, ferrocarrils, 

autobús, cotxe i bicicleta.

A la UAB arriben diàriament 

16 línies d'autobús interurbà i 

4 línies més setmanalment, que 

connecten el campus amb gran 

part del país.

Per moure’ns dintre el campus, 

caminar és l’opció més fàcil i 

agradable. En qualsevol cas, 

disposes de 5 línies gratuïtes 

d’autobusos que faciliten els 

desplaçaments interns i connecten 

amb les estacions de tren.

4. 

A tocar de Barcelona 
i a prop de tot Catalunya

Web mobilitat i 

transports

Tria com arribar 

a la UAB

Guia de transport 

de la UAB (pdf)

https://www.uab.cat/web/mitjans-de-transport/tren/avantatges-d-anar-en-tren-1345755816975.html
https://www.uab.cat/web/mitjans-de-transport/tren/avantatges-d-anar-en-tren-1345755816975.html
https://www.uab.cat/web/mitjans-de-transport/bus/avantatges-d-anar-en-bus-1345755834674.html
https://www.uab.cat/web/mitjans-de-transport/cotxe/impactes-1345774123492.html
https://www.uab.cat/web/mitjans-de-transport/el-servei-biciuab/avantatges-d-anar-en-bici-1345754970926.html
https://www.uab.cat/web/mitjans-de-transport/bus/horaris-diaris-1345755836915.html
https://www.uab.cat/doc/Guia_Transports_UAB_2020-21
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-transports-1345743863531.html
https://www.uab.cat/web/mitjans-de-transport-1345755812541.html
https://www.uab.cat/web/mitjans-de-transport-1345755812541.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-transports-1345743863531.html
https://www.uab.cat/doc/DOC_GuiaTransports_LV_2021_22
https://www.uab.cat/doc/DOC_GuiaTransports_LV_2021_22


5.
Connectada 
amb el món 
professional

10.500 pràctiques 

professionals

a Catalunya i Europa

A més, s’ofereixen més de 2.000 

pràctiques extracurriculars amb ajut 

econòmic, ofertes de treball, 

mobilitat internacional, orientació 

professional i suport als 

emprenedors que volen crear una 

empresa. 

Sabies què?

La inserció laboral dels 

titulats és un dels 

objectius principals de 

la UAB. 

8.500
pràctiques 

curriculars en 

tots els graus

2.000
pràctiques 

extracurriculars 

amb ajut a l’estudi

2.400
ofertes laborals

Pràctiques al grau.

Totes les titulacions ofereixen 

assignatures de pràctiques 

professionals en empreses o en 

institucions de prestigi. 

La UAB gestiona anualment més de 

4.000 estades de pràctiques 

vinculades als plans d’estudis.

https://www.uab.cat/web/practiques-br/-i-feina/requisits-1345720281029.html
https://www.uab.cat/web/servei-d-ocupabilitat-de-la-uab-1345704838572.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-professional-br/-internacional/presentacio-1345720148635.html
https://www.uab.cat/web/orientacio-br/-professional/informacio-1345823702372.html
https://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/innovacio-transferencia-i-empresa/el-programa-uab-empren-1345662120485.html
https://www.uab.cat/web/practiques-br/-i-feina/introduccio-a-les-practiques-academiques-1345720280967.html
https://www.uab.cat/web/servei-d-ocupabilitat-de-la-uab-1345704838572.html


6.
Amb vocació 
internacional

El campus de la UAB és un marc 

de convivència intercultural, on 

es comparteixen realitats 

universitàries i culturals dels cinc 

continents.

A la UAB, la internacionalització es 

reflecteix en una àmplia oferta 

d’assignatures de grau en anglès.

Igualment, és la universitat catalana 

amb més estudis en anglès: 12 graus 

i més de 80 màsters i postgraus.

+800
universitats del 

món 

4.300
intercanvis 

internacionals

+10.500
estudiants 

internacionals 

al campus

La UAB estableix, cada any, nous 

acords de mobilitat amb universitats 

de tot el món. Destaquen els 

programes Erasmus+, amb més de 

500 universitats europees, i l’UAB 

Exchange Programme amb 

universitats de la resta del món. 

Mapa de mobilitat

Graus en anglès
Mobilitat i Intercanvi 

Internacional Màsters i postgraus en anglès

https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/erasmus-estudis-/informacio-general-1345664833348.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/uab-exchange-programme/condicions-generals-1345664822069.html
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=17.494879354161657%2C39.40935204999994&z=2
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=17.494879354161657%2C39.40935204999994&z=2
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/oferta-de-graus/graus-en-angles-1345850120855.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional-1345680108534.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-en-angles-1345671924233.html


7. 

Líder en recerca 
i innovació

Un dels elements distintius 

d’excel·lència de la UAB és 

l’estreta relació entre la 

docència i l’activitat 

investigadora. 

La UAB és reconeguda 

internacionalment per la qualitat i el 

caràcter innovador de la recerca i 

compta amb el segell HR 

EURAXESS, com a institució 

compromesa en la millora de la 

carrera professional dels 

investigadors. 

L’emplaçament al campus de centres 

i instituts de recerca importants, 

garanteix una transferència 

constant i actualitzada de 

coneixement entre alumnat, 

professorat i personal investigador.

303
unitats de 

recerca

6.858
projectes

135.643
resultats de la 

investigació

Un dels elements distintius 

d’excel·lència de la UAB, és 

l’estreta relació entre la 

docència i l’activitat 

investigadora. 

Portal de recerca UAB

Investigar a la UAB

Data d’actualització: juny 2022

https://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/la-recerca/hr-excellence-in-research/hr-excellence-in-research-1345718565193.html
https://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/relacio-amb-el-territori/centres-i-instituts-de-recerca-1345663799398.html
https://portalrecerca.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/relacio-amb-el-territori/entorn-esfera-uab-cei-1345665767052.html
https://www.uab.cat/web/investigar-1345661751408.html


8.
Saludable, 
sostenible i 
solidària

La UAB ocupa la 16a posició 

mundial i la primera d’Espanya 

en la desena edició del 

GreenMetric Ranking of World 

Universities.

La Fundació Autònoma Solidària

fomenta des de 1999 la implicació dels 

estudiants en activitats de voluntariat, 

impulsa programes que promouen la 

igualtat d’oportunitats i el respecte per la 

diversitat i porta a terme campanyes de 

sensibilització social. 

Sabies què?

La UAB va presentar al 2017 el seu compromís amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), en el que es declara compromesa 

"cap a una educació transformadora per a un nou món".

Campus SIS inclou 70 actuacions de 

millora de la salut de la comunitat 

universitària, promovent entorns i 

hàbits per a un estil de vida 

saludable, i una universitat sostenible

i respectuosa amb el medi ambient.

L’Agenda 2030 a la UAB
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https://www.uab.cat/web/fundacio-autonoma-solidaria-1345747946886.html
https://www.uab.cat/web/voluntariat-1345748186579.html
https://www.uab.cat/web/cooperacio-i-epjg/cooperacio-a-la-fas-1345765382600.html
https://www.uab.cat/web/accio-social-/l-accio-social-a-la-uab-1345749653191.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/campus-sis-1345668302105.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/campus-sis/activitat-fisica-1345668342065.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/campus-sis/entorn-natural-del-campus-1345668342466.html
https://www.uab.cat/mediambient/
https://www.youtube.com/watch?v=NS4ceME40z0
https://www.uab.cat/web/mobilitat-sostenible/els-objectius-de-desenvolupament-sostenible-1345774820742.html
https://www.youtube.com/watch?v=NS4ceME40z0
https://www.youtube.com/watch?v=NS4ceME40z0
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/campus-sis-1345668302105.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/responsabilitat-social-universitaria-1345791623789.html


Les biblioteques de la UAB sumen 

4.896 places entre les sales de 

lectura, les cabines individuals i 

sales de treball en grup. 

Només al campus, hi ha 7 grans 

biblioteques especialitzades, a 

més de l’Hemeroteca, la Sala de 

Revistes, etc., i una sala d’estudi 

que obre 24 hores al dia tots els 

dies de l’any. 

També hi ha una varietat de 

restaurants amb servei de bar, 

autoservei amb microones i 

pizzeries. Al campus, se 

serveixen 4.500 menús cada dia, 

a preu universitari.

A UAB Idiomes pots aprendre 

català, espanyol, anglès, 

alemany, francès, italià, 

portuguès, rus i molts altres 

idiomes. 

9. 

Un campus per estudiar 
i viure 

La UAB ocupa la segona 

posició al Rànquing de les 

Biblioteques Espanyoles 

Universitàries (SECABA).

Sabies què?

Tot el campus UAB disposa 

de xarxa WiFi i i de xarxa IoT. 

https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html
https://www.uab.cat/web/que-oferim/trobeu-el-vostre-espai-1345708785563.html
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/llistat-de-biblioteques-1345704371792.html
https://www.uab.cat/web/que-oferim/sales-d-estudi-uab-1345708785573.html
https://www.uab.cat/web/els-restaurants/restaurants-uab-1345703465819.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-1345809593023.html
https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-1345809593023.html


La Vila Universitària és l’àrea 

residencial del campus UAB. 

Consta de més de 800 

apartaments per a 2.100 

estudiants. Actualment, 700 

residents provenen d’altres 

continents.

El Servei d'Activitat Física disposa 

d'unes àmplies instal·lacions que 

abasten camps de futbol de gespa 

artificial, pistes de tennis, esquaix i 

pàdel, piscines amb zona d'aigües 

(bany de vapor, spa i sauna) i 

solàrium, un gimnàs de 500 m2, 

rocòdroms (interior i exterior), un 

poliesportiu per jugar a bàsquet, 

bàdminton, voleibol, etc. 

El SAF organitza més de 140 

activitats dirigides a la setmana, 

té seccions esportives i ofereix 

activitats amb reconeixement 

acadèmic (crèdits ECTS), com són 

les competicions UAB, entre 

d'altres.

9. 

Un campus per estudiar 
i viure 

La UAB és una de les 

poques universitats a 

l’Estat en què, a més 

d’aprendre, ensenyar o 

investigar, és possible 

viure. 
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https://vilauniversitaria.uab.cat/
https://saf.uab.cat/
https://vilauniversitaria.uab.cat/
https://youtu.be/AhLdFzRIb5o
https://youtu.be/AhLdFzRIb5o
https://youtu.be/AhLdFzRIb5o
https://saf.uab.cat/


A la UAB s’hi organitzen 

nombroses activitats i tallers 

reconeguts amb crèdits, i un 

conjunt extens d’activitats i 

iniciatives culturals 

proposades per la comunitat 

universitària, que configuren 

l’activitat cultural de cada curs. 

La plaça Cívica, amb l’edifici 

Àgora, és l’espai de referència 

per a la dinamització del 

campus, un espai de trobada, de 

lleure, cultural, de participació, 

de solidaritat, de reivindicació... 

Un espai públic compartit i de 

gaudi per a la comunitat. 

Cultura en Viu ofereix programes 

i cicles d’activitats de diverses 

disciplines artístiques: música, 

cor, dansa, teatre, escriptura, 

cinema, etc. 

També s’encarrega de la 

programació de la Sala Cinema, 

la Sala Teatre i els espais 

d’exposicions de la UAB.

9. 

Un campus per estudiar 
i viure 

La vida cultural i artística és 

una de les senyes 

d’identitat de la UAB.

https://vilauniversitaria.uab.cat/coneix-la-vila/campus/placa-civica/
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu-1345780447256.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/aula-de-musica/sobre-l-aula-de-musica-1345784210834.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/aula-de-musica/cor-1345661694021.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/aula-de-dansa/sobre-l-8217-aula-de-dansa-1345784207587.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/sala-teatre/programacio-sala-teatre-de-la-uab-1345670821954.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/aula-de-creacio-literaria/escriptura-creativa-1345664999532.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/sala-cinema/properes-projeccions-1345670822169.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/sala-teatre/programacio-sala-teatre-de-la-uab-1345670821954.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/sala-d-exposicions-1345661718732.html
https://www.uab.cat/cultura/
https://www.uab.cat/web/fm/festa-q-1345798333786.html


10. 

I tot això, 
pensant en tu La UAB aposta per un projecte 

universitari comú i compartit per 

tots, on les persones són el centre 

i la transparència i el diàleg 

la base per a la presa de decisions.

La UAB promou una educació 

en la qual els espais acadèmics 

es conceben com espais de 

transformació i propulsors de 

persones protagonistes del seu 

futur. 

A la UAB es viu 

l’experiència 

universitària al 

màxim. 

Facultats i Escoles

Agenda d'activitats

Notícies de la UAB

Botiga de la UAB

Una universitat amb les 

persones i per a les persones

Tour virtual al campus UAB

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html
https://www.uab.cat/web/agenda-1345663641991.html
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-1345661751336.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/benvinguts-a-la-botiga-de-la-uab-1345693829971.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/-tesperemalauab/tour-virtual-1345744705981.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/-tesperemalauab/tour-virtual-1345744705981.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/-tesperemalauab/tour-virtual-1345744705981.html


Contacta
amb la UAB

InfoUAB

Servei d’atenció per a estudiants, 

futurs estudiants i al públic en general 

que vulgui contactar amb la UAB.

+ 34 93 581 11 11

informacio@uab.cat

@uabbarcelona

@uabbarcelona

@uabbarcelona

linkedin.com/school/uabbarcelona

uabbarcelona

Plaça Cívica 

Campus de la UAB

08193 Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès)

mailto:informacio@uab.cat
https://www.facebook.com/uabbarcelona
https://twitter.com/UABBarcelona
https://www.instagram.com/uabbarcelona/
https://www.linkedin.com/school/uabbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw

