Proposta de criteris d’admissió per l’accés als estudis de grau de la Facultat de
Medicina.
Via establerta per l’article 29 del RD 412/2014 que estableix el canvi d’universitat i/o estudis
universitaris oficials espanyols.
Via establerta per l’article 30 del RD 412/2014 que estableix l’admissió d’estudiants amb
estudis universitaris estrangers
Grau de Medicina
Els criteris d’admissió s’han dissenyat tenint en compte l’aprofitament dels recursos de les
entitats sanitàries que permeten el desenvolupament del Grau i tenint en compte que a primer
la Facultat de Medicina té habitualment totes les places cobertes i no hi ha vacants.
1- Primer curs: només es poden admetre estudiants per procés general d’admissió d’aquest
primer curs
2- Per cursos posteriors: l’admissió als cursos posteriors quedarà supeditada a les següents
condicions:
a) la Facultat pot admetre estudiants a segon, tercer, o cursos posteriors sempre que hi
hagin places vacants en aquests cursos
b) per poder ser admès un estudiant ha de tenir reconeguts un mínim de 60 ECTS dels
quals 40 ECTS han de correspondre a matèries de primer curs del Grau de Medicina
de la UdL
c) dels alumnes que reuneixin les condicions anteriors es prioritzaran segons la nota
mitjana de l’expedient que presenta l’alumne en el moment de fer la sol·licitud.
d) no s’admetran sol·licituds d’estudiants procedents d’altres Universitats que hagin
esgotat les convocatòries permeses per la legislació vigent i no tinguin totes les
condicions per matricular-se en aquest centre.
Grau de Ciències Biomèdiques i Nutrició Humana i Dietètica
1- Primer curs: només es poden admetre estudiants per procés general d’admissió d’aquest
primer curs
2- Per cursos posteriors: l’admissió als cursos posteriors quedarà supeditada a les següents
condicions:
a) la Facultat pot admetre estudiants a segon, tercer, o quart sempre que hi hagin
places vacants en aquests cursos
b) per poder ser admès un estudiant ha de tenir reconeguts un mínim de 40 ECTS que
han de correspondre a matèries de primer curs del Grau corresponent de la UdL
c) dels alumnes que reuneixin les condicions anteriors es prioritzaran segons la nota
mitjana de l’expedient que presenta l’alumne en el moment de fer la sol·licitud
d) no s’admetran sol·licituds d’estudiants procedents d’altres Universitats que hagin
esgotat les convocatòries permeses per la legislació vigent i no tinguin totes les
condicions per matricular-se en aquest centre.

