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Ciències de la Salut, amb les notes de tall més altes
de la UdL
Medicina, amb un 12,044, encapçala la llista segons les dades de
la Generalitat
Les titulacions relacionades amb Ciències de la Salut són
les que presenten una nota de tall més elevada de cara al
curs 2014-2015, dins l'oferta de la Universitat de Lleida
(UdL). Segons les dades que ha fet públiques avui la
Generalitat de Catalunya, Medicina és el grau que
encapçala el rànquing, amb un 12,044. Aquest grau oferta
un total de 120 places per a primer curs i ha rebut un total
de
2.847
sol·licituds.

Descarregar imatge

La següent nota més alta és la del grau de Ciències
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Biomèdiques, amb un 11,348 i 45 places. Després trobem
Biotecnologia, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Agrària, amb un 9,956 i 50 places ofertades; Fisioteràpia, amb un 9,226 i 30 places; i Infermeria, amb un 8,642
de nota de tall i 90 places de primer. També tenen el llistó alt el nou doble grau d'INEFC i Fisioteràpia (8,578),
Ciència i Salut Animal (8,250), el doble grau d'ADE i Dret (7,819) i Psicologia (7,633).
A nivell de Catalunya, les notes d'admissió més altes corresponen a Física/Matemàtiques a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), amb un 12,741 i 20 places; Física/matemàtiques a la Universitat de Barcelona
(UB), amb un 12,562 i 20 places; i Medicina a la UB, un 12,460 i 259 places. Els ensenyaments més sol·licitats
en primera preferència són: Medicina (UB), Administració i direcció d'empreses (UB), Psicologia (UB),
Infermeria (UB) i Medicina (UAB).
Els estudiants de les
comarques lleidatanes han
aconseguit la millor mitjana
d'accés al sistema
universitari català, amb un
7,009
Pel que fa a les Proves d'Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus d'Educació Infantil i Primària, les han
superat 240 dels 601 estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior i 1.120 dels 1.240 provinents
de
les
Proves
d'Accés
a
la
Universitat.
Cal destacar que els estudiants de les comarques lleidatanes han aconseguit la millor mitjana d'accés al
sistema universitari català, amb un 7,009, que ha estat la més alta del país.
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