
dilluns, 14 de març de 2022

Prop del 90% dels graduats en Medicina per la UdL
aprova el MIR

La millor puntuació, per a Lluís Admella amb el lloc 164 entre
unes 8.000 places
Un 88,60% de les graduades i els graduats de la Facultat
de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) al 2021 ha
aprovat la darrera convocatòria de l'examen per a Metge
Intern Resident (MIR) del Ministeri de Sanitat. Són 94 dels
106 titulats de la UdL que s'hi havien presentat i
d'aquests, 10 s'han situat entre els 1.000 primers de tot
l'Estat espanyol en unes proves que han aplegat 12.062
candidats. La millor nota de la UdL ha estat per a Lluís
Admella Severiano, que ha obtingut el lloc 164 amb una
puntuació total de 90,2451. Vol optar a l'especialitat de
Cardiologia.
 
La degana de la Facultat de Medicina de la UdL, Anna
Casanovas, s'ha mostrat "molt satisfeta amb aquests
resultats" de les seues titulades i els seus titulats, ja que
50 dels 86 que han aprovat   el MIR en aquesta darrera
convocatòria s'han situat en la primera meitat del llistat.
"És una mostra de la formació i l'esforç dels nostres
estudiants", ha afegit.
 
El número 1 de tot l'Estat espanyol l'ha aconseguit Sofía
Mercedes Haselgruber de Francisco, graduada de la
Universitat de Santiago de Compostel·la, amb 93,6354
punts a l'examen i un barem acadèmic de 9,34, que la
deixen amb una puntuació total de 103,2911. Haselgruber
és la primera dona en liderar el llistat des de 2013 i
supera els resultats del millor MIR 2021, que va aconseguir un 92,2766 a l'examen i una nota final de 101,8656. 
 
L'elecció de plaça tornarà a ser exclusivament per mitjans electrònics, com ja es va fer l'any passat. Els actes
d'adjudicació de places seran a partir del 26 d'abril i la incorporació de residents tindrà lloc entre els dies 30 i 31
de maig. Les proves MIR 2022 ofereixen 8.188 places, 199 més que   l'any passat, distribuïdes en 45
especialitats. Al 2021, les més demandades van ser les de Cirurgia Plàstica i Dermatologia.
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