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Medicina repeteix com la nota de tall més alta a la
UdL
Assignades ja 2.250 places de les 2.305 que s'oferten pel proper
curs
Les titulacions relacionades amb Ciències de la Salut i
Veterinària són les que tenen una nota de tall més alta per al
curs 2017-2018 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 12,311.
Darrere, trobem el doble grau d'Infermeria i Fisioteràpia
(11,688), Ciències biomèdiques (11,642), Ciència i Producció
Animal / Veterinària (10,872), Fisioteràpia / Ciències de
l'Esport (10,818) i Enginyeria Informàtica/ADE (10,340). En la
primera assignació de places, la UdL ha cobert 2.250 de les
2.305 que ofereix. D'aquestes, 1.443 són assignacions de
primera preferència.
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Medicina a la UdL és el desè grau amb més sol·licituds a les
universitats del sistema públic català. Ha rebut 2.822
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peticions per a les 110 places que ofereix a primer curs. Els
10 ensenyaments més demanats en primera preferència són:
Més informació: PDF preinscripció UdL
Administració i direcció d’empreses (UB), Psicologia (UB),
Medicina (UPF/UAB), Medicina (UB-Campus Clínic),
Medicina (UAB), Dret (UB), Enginyeria Informàtica (UPC),
Infermeria
(UB-Campus
Bellvitge),
Psicologia
(UAB),
i
Medicina
(UdL).
A nivell de tot Catalunya, 46.052 estudiants han realitzat la preinscripció i un 88,03% ja tenen assignada una
universitat. D'aquests, gairebé 7 de cada 10, un 67,81% (27.487) podran estudiar la titulació que volien en el centre
que havien escollit en primera preferència. Les notes d'admissió més altes corresponen al doble grau de
Física/Matemàtiques a la UAB (13,352 i 20 places), Física/Matemàtiques a la UB (13,115 i 20 places), Medicina
UPF (12,840 i 60 places) i Medicina a la UB-Campus Clínic (12,725 i 172 places).

