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La Facultat d’Odontologia de UIC Barcelona es 

manté en la tercera posició en el rànquing d’El 

Mundo 
 

D’aquesta manera, el Grau en Odontologia se situa un any més entre 

els millors d’Espanya 

 

Barcelona, 11de maig de 2022.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 

Barcelona) apareix, novament, en el prestigiós rànquing que elabora el diari El Mundo i 

que recull els cinquanta graus més demandats pels estudiants i les cinc millors 

universitats on estudiar-los.  

 

En aquesta 21a edició del rànquing, el Grau en Odontologia que s’imparteix al Campus 

Sant Cugat, es posiciona entre els tres millors de la seva categoria, juntament amb la 

Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Granada. Darrere de UIC 

Barcelona, la Universitat Alfonso X i la Universitat de Sevilla. A més a més, UIC 

Barcelona es situa entre les dotze millors universitats privades d’Espanya.  

 

Per elaborar aquest informe, el diari analitza detalladament 25 criteris de selecció, 

l’opinió de 2.000 professors i d’altres estudis externs (rànquings internacionals i informes 

de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, entre d’altres). 

 

Sobre UIC Barcelona  

 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb 

l'objectiu d'oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca com a servei 

a la societat. Vinculada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, 

imparteix 16 graus, 8 dobles graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una 

àmplia oferta de programes de postgrau en els seus dos campus, situats a Barcelona i 

Sant Cugat del Vallés. 

 

Com a part del seu compromís amb la societat, UIC Barcelona també compta amb tres 

clíniques universitàries situades al Campus Sant Cugat: la Clínica Universitària 

d'Odontologia, Support – Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, i Cuides UIC 

Barcelona, centrada en l'atenció a pacients amb malalties avançades i cures pal·liatives. 

https://www.uic.es/es
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/odontologia/grau-en-odontologia
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/odontologia/grau-en-odontologia
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