
dimecres, 11 de juliol de 2018

Ciències de la Salut i Veterinària, les notes de tall
més altes a la UdL

Els assignats en primera preferència augmenten un 4%
Les titulacions relacionades amb Ciències de la Salut i
Veterinària són les que tenen una nota de tall més alta per
al curs 2018-2019 a la Universitat de Lleida (UdL), segons
les dades que ha fet públiques avui la Generalitat. El grau
de Medicina repeteix encapçalant el llistat, amb un
12,264. Darrere, trobem Ciències biomèdiques (11,760),
el doble grau d'Infermeria i Fisioteràpia (11,522), Ciència i
Producció Animal / Veterinària (10,848), Fisioteràpia /
Ciències de l'Esport (10,816) i Enginyeria Informàtica/ADE
( 1 0 , 0 8 6 ) .  

El vicerector de Docència, Paco García, destaca que els
assignats totals han augmentat un 6,5% respecte al juny
de 2017 i els sol·licitants totals, un 6%. Les assignacions
en primera preferència han crescut un 4%, fins arribar als 1.500 alumnes, i el nombre de places de primer curs,
un 3,7%, amb un total de 2.395. Mentre, els sol·licitants en primera preferència han baixat un 3,5%. Cal tenir en
compte que no tots els assignats acabaran matriculant-se a la UdL. 

A nivell de tot , 46.956 estudiants han realitzat la preinscripció (pels 46.052 del 2017) i un 88,04% jaCatalunya
tenen assignada una universitat. Les notes d'admissió més altes corresponen al doble grau de
Física/Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona-UAB (13,318 i 20 places), Física/Matemàtiques a
la Universitat de Barcelona-UB (13,250 i 20 places), Medicina a la UB-Campus Clínic (12,824 i 172 places),
Enginyeria Física a la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC (12,732 i 40 places), i Filosofia, Política i
Economia de la UAB i la Pompeu Fabra-UPF (12,710 i 30 places).
 
Per a l'estudiantat assignat en primera preferència, el període de matrícula s'obre aquest divendres, 13 de juliol,
i s'allarga fins el dia 18. El 24 de juliol tindrà lloc la segona assignació de places, amb matrícula entre els dies 25
i 27 de juliol.
MÉS INFORMACIÓ:

PDF preinscripció UdL [ 
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/PREMSA-Preins-Juny-2018.xlsx
]

Facultat de Medicina, al campus de Ciències de la Salut
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