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Única a Catalunya

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.

Universitat pública

La UAB és una universitat pública 
que ofereix programes d’estudi d’alt 
nivell en la majoria dels àmbits de 
coneixement de grau, postgrau i 
doctorat: les ciències socials, les 
humanitats, les ciències 
experimentals i biològiques, la 
tecnologia i l’enginyeria, i les ciències 
de la salut.

A més, té una àmplia oferta 
d’assignatures en anglès, dobles 
titulacions, pràctiques en empreses, 
mobilitat internacional i un llarg 
etcètera d’avantatges que atreuen 
estudiants motivats, amb talent i 
d’altres països.
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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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A la UAB es viu l’experiència 
universitària al màxim

El campus ofereix tot tipus de 
serveis: biblioteques especialitzades 
obertes 24 hores, aules d’informàtica, 
escola d’idiomes, servei mèdic, 
complex esportiu, teatre, cinema, 
restaurants i comerços i una vila 
universitària. 

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.

Un entorn privilegiat

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.

Itineraris de natura, rutes 
i caminades al campus 

El campus disposa de dos itineraris 
de natura: el de Can Magrans i el de 
Can Domènec. Estan senyalitzats i 
recorren els indrets més singulars del 
campus. Permeten conèixer el 
mosaic agroforestal i les espècies 
animals i vegetals més importants de 
la zona.

La xarxa de camins de la UAB està 
formada per sis rutes que s'endinsen 
per tres petites valls formades per 
rieres, i que constitueixen bona part 
del nostre campus. 
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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.

Està molt ben comunicat i és 
possible arribar-hi fàcilment 
en tren, ferrocarrils, autobús, 
cotxe i bicicleta.

A la UAB arriben diàriament 
12 línies d'autobús interurbà i 
4 línies més setmanalment, que 
connecten el campus amb gran 
part del país.

Dins del campus

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.

L’app Busos-UAB permet saber 
el temps real de pas del bus i 
les parades més pròximes. 

Com s’arriba a la UAB?

Selecciona una opció per obtenir més informació:
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Pràctiques externes al grau

La inserció laboral dels titulats és un 
dels objectius principals de la UAB. 
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.

A més, s’ofereixen més de 2.000 
pràctiques extracurriculars amb ajut 
econòmic, ofertes de treball, 
mobilitat professional internacional i 
suport als emprenedors que volen 
crear una empresa. 

Emprenedoria i noves idees

La UAB fomenta les iniciatives 
innovadores en els seus estudis amb 
la finalitat de crear nous perfils 
professionals, en consonància amb 
l’evolució del mercat laboral.

A la xarxa UAB Emprèn, els 
estudiants i els titulats de la UAB 
amb noves idees reben suport i 
assessorament especialitzat per 
facilitar-ne el desenvolupament i 
portar-les a terme.
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Un món de llengües

A la UAB, l’impuls a la 
internacionalització es reflecteix en 
una àmplia oferta d’assignatures 
optatives de grau en anglès. 

Igualment, és la universitat catalana 
amb més estudis completament en 
anglès: 4 graus i més de 40 màsters.

Al Servei de Llengües de la UAB 
pots aprendre català, espanyol, 
anglès, alemany, francès, italià, xinès, 
àrab, coreà, japonès, grec, hebreu, 
portuguès, rus, suec i molts altres 
idiomes. 

Mobilitat internacional

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. 

UAB, gresol de cultures

El campus de la UAB és un marc de 
convivència intercultural, on es 
comparteixen realitats universitàries 
i culturals dels cinc continents.

El programa Mentor facilita l’estada 
dels estudiants internacionals a la 
UAB amb l’ajut dels estudiants locals. 
Afavoreix l’intercanvi cultural i la 
pràctica d’idiomes i permet conèixer 
gent nova. 

A partir del segon any a la UAB, no 
dubtis a participar com a mentor, 
és una experiència molt enriquidora!
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Un dels elements distintius 
d’excel·lència de la UAB és l’estreta 
relació entre la docència i l’activitat 
investigadora. 

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.

Aposta per la recerca 
d’avantguarda

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. 
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Campus Saludable i Sostenible

El projecte Campus SIS inclou 70 
actuacions amb la missió de millorar 
la salut de la comunitat universitària, 
promovent entorns i hàbits per a un 
estil de vida saludable, i assolir una 
universitat més sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient.

En aquest sentit, la UAB encapçala el 
rànquing Green Metric 2016 com la 
primera universitat de l’Estat i la 14a 
del món. 

Voluntariat

La UAB és una universitat solidària i 
compromesa. 

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. 

Diversitat funcional

El PIUNE ofereix als estudiants amb 
discapacitat orientació i suport tècnic 
i tecnològic en les seves necessitats 
individuals, durant tots els seus 
estudis i en la seva incorporació al 
món laboral, mitjançant el Programa 
Impuls.

Igualment, assessora als futurs 
estudiants i coordina sessions 
informatives i visites prèvies a la 
preinscripció.
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A la Vila estaràs com a casa teva

La UAB és una de les poques 
universitats a l’Estat en què, a més 
d’aprendre, ensenyar o investigar, 
és possible viure. 

La Vila Universitària consta de més de 
600 apartaments, per a 2100 
estudiants. Actualment, 700 residents 
provenen d’altres continents.

Esports

El campus disposa d’instal·lacions 
esportives variades, considerades un 
dels complexos esportius 
universitaris més complets de 
Barcelona, el Servei d’Activitat Física.

Al SAF s’ofereixen més de cent 
activitats dirigides cada setmana: 
aeròbic, zumba, aiguafit, pilates, 
ioga, bàsquet, futbol, voleibol, 
capoeira, defensa personal, 
escalada, pàdel, tennis, natació, 
waterpolo, risoteràpia etc. 

Les biblioteques de la UAB sumen 4.661 
places de lectura i 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.

La UAB ocupa la primera posició al 
Rànquing de les Biblioteques 
Espanyoles Universitàries (SECABA)

Tot el campus UAB disposa de WI-FI.

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.

https://vilauniversitaria.uab.cat/
http://saf.uab.cat/
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La vida cultural i artística és una de les senyes d’identitat de 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. 

A Dinamització Comunitària, els 
estudiants tenen a disposició un 
ampli teixit associatiu, així com els 
canals institucionals per participar en 
la governança i la gestió de la 
Universitat. També poden participar a 
les lligues de debat universitari.

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.

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. 
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http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/aula-de-musica/orquestra-1345661694100.html
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http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/sala-teatre/programacio-sala-teatre-de-la-uab-1345670821954.html
http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/sala-d-exposicions-1345661718732.html
http://www.uab.cat/web/comercos-de-la-placa-civica-1345681839073.html
http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/suma-t-al-debat/lliga-de-debat-universitari-1345661849852.html
http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/eldirectori/eldirectori-1345661835228.html
http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/fm2016/programacio/placa-civica-1345714302023.html
http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu-1345661544031.html
http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu-1345661544031.html


Una universitat amb les 

persones i per a les persones

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. 

Mira la UAB

●

●

●

http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/la-uab/la-uab-a-les-xarxes-socials-1345687208283.html
http://www.uab.cat/web/agenda-1345663641991.html
http://www.uab.cat/web/agenda-1345663641991.html
http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/benvinguts-a-la-botiga-de-la-uab-1345693829971.html
http://www.uab.cat/web/tour-virtual-1345727862214.html
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/745/9724.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/745/9724.mp4
https://youtu.be/yJZx01w9QyI
https://youtu.be/6UR6_6KPmRo
https://youtu.be/yJZx01w9QyI
https://youtu.be/6UR6_6KPmRo


Servei d’atenció de la UAB

Per a informació general sobre la UAB, els
estudis i les activitats que es realitzen dins i 

fora del campus.

+ 34 93 581 11 11

informacio@uab.cat

facebook.com/uabbarcelona

@UABBarcelona

Plaça Cívica - Campus de la UAB 

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

•

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/punt-d-informacio-1345671073930.html
mailto:informacio@uab.cat
mailto:informacio@uab.cat
https://www.facebook.com/uabbarcelona
https://twitter.com/UABBarcelona
mailto:informacio@uab.cat
mailto:informacio@uab.cat
mailto:informacio@uab.cat
https://www.facebook.com/uabbarcelona
mailto:informacio@uab.cat
https://twitter.com/UABBarcelona
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/punto-de-informacion-1345671075866.html
https://goo.gl/maps/iL7bFiE875v
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467954409.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-al-campus-1345662188961.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/jornada-de-portes-obertes-1345662188932.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-als-centres-de-secundaria-1345662188985.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/dia-de-les-families-1345662188968.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/totes-les-activitats-del-programa-visita-la-uab-1345664606230.html

