
Grau en Enginyeria Biomèdica de la UB

Formant enginyers per la millora de la salut i el progrés socioeconòmic



ENGINYERIA BIOMÈDICA

Aplicació dels conceptes, principis i Aplicació dels conceptes, principis i 
mètodes de l'enginyeria a la resolució de 

problemes en biologia i medicina



ENGINYERIA BIOMÈDICA
Una especialitat en gran creixement

P.G. Katona Annals of Biomedical Engineering, 2006



ENGINYERIA BIOMÈDICA
Una especialitat en gran creixement

Graduats en EBM als EEUU

Annals of Biomedical Engineering 43:1713-5, 2015



En què Treballen els Enginyers Biomèdics

Els enginyers biomèdics combinen els principis de 
l’enginyeria amb les ciències mèdiques i biològiques 
per dissenyar i crear equips, dispositius, sistemes 
computacionals i software en la cura de la salut.

On treballen?

Empreses
Universitats
Hospitals
Recerca en empreses i institucions mèdiques i educatives
Agencies reguladores de l'administració









El sector d’equips i tecnologia hospitalària a Espanya: 

 Més de 1200 empreses. Més de 1200 empreses.

 Volum de negoci de 7000 M€.

 27000 llocs de treball directes i indirectes.



Màster d’Enginyeria Biomèdica 2006-2007

Enginyeria Biomèdica UB

Grau d’Enginyeria Biomèdica 2010-11

Master in Innovation and Entrepreneurship 
in Biomedical Engineering 2017-2018



Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Facultat de Física

Facultat d’Economia i Empresa

Grau en Enginyeria Biomèdica a la UB

Health Universitat de Barcelona Campus
Campus d'Excel·lència Internacional



Grau en Enginyeria Biomèdica a la UB

Formant enginyers per la millora de la salut 
i el progrés socioeconòmic

 Interdisciplinarietat Interdisciplinarietat

 Innovació Docent

 Internacionalització

www.ub.edu/medicina/grauEB/informacio.htm



PLA D’ESTUDIS DEL GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA

2n semestre
1r any
1r semestre 2n semestre

2n any
1r semestre 2n semestre

3r any
1r semestre 2n semestre

4rt any
1r semestre

Càlcul de 
diverses 
variables

6 cr.

Electromag, 
òptica i física 

atom.
6 cr.

Equacions 
diferencials i 
càlcul vect.

Àlgebra lineal i 
geometria

6cr.

Càlcul d’una 
variable

6 cr.

Mecànica,
ones, fluids i 
termodina.

Economia i 
empresa

6 cr.

Informàtica

6 cr.

E i F: cardio, 
respir, renal i 

locomotor

Bioelec. i 
bioelectrom.

6 cr.

Electrònica  
aplicada

9 cr.

Eng. materials i 
biomaterials

9 cr.

Instrument. i 
senyals 

biomèdics

9 cr.

Modelització 
sistemes 
biològics

6 cr.

Nanotec.

6 cr.

Eng. teixits i 
medicina 

regenerativa 

Projectes 
d'enginyeria

6 cr.

Robòtica i 
control sist. 
biomèdics

6 cr.

Aplicacions en 
imatges i 

radioteràpia

Optatives i 
pràctiques en 

empreses

18 cr.6 cr.

Bioquímica

6 cr.

Biofísica

6 cr.

6 cr.

Química

6 cr.

Biologia 
cel·lular

6 cr.

6 cr.

E i F: nerv, 
endoc, diges  i  

immune
6 cr.

Bioeng. 
molecular i 

cel·lular
6 cr.

Bioestadist.

6 cr.

Biotec. i 
bioinformat.

4.5 cr.

Patol. mol. i 
terapèutica

4.5 cr.

9 cr.

Informàtica 
mèdica i 

telemedicina
6 cr.

Biomecànica

6 cr.

6 cr.

Eng. clínica, 
sistemes de 
salut i ètica

6 cr.

Imatges 
biomèdiques

6 cr.

6 cr.

Aplicacions en 
patologia 
mèdica

6 cr.

Aplicacions en 
patologia
quirúrgica

6 cr.

Treball fi grau

12 cr.

18 cr.

4 anys
60 crèdits ECTS per any



Grau en Enginyeria Biomèdica a la UB



Grau en Enginyeria Biomèdica a la UB



Grau en Enginyeria Biomèdica a la UB



Brining together leading universities, research labs and companies 
to form dynamic pan-European partnerships.

Making innovation happen

EIT Health is a consortium of more than 50 core partners and 90 
associate partners from leading businesses, research centers and 
universities from across 14 EU countries.

Promoting entrepreneurship and innovates in 
healthy living and active ageing



INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN BIOMEDICAL ENGINEERING

:

 Key Enabling Technologies for Biomedical Engineering.
 Innovation, Economy and Entrepreneurship.
 Master Thesis. 





On treballen els nostres graduats?



Enginyeria Biomèdica UB

Dnavajas@ub.edu


