PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’ACCÉS ALS ESTUDIS DE
MÀSTER UNIVERSITARI DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB)
1. On puc trobar informació sobre el procés d’admissió i els tràmits vinculats?
Tota la informació la trobaràs a l’enllaç següent:
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/preinscripcio-masters.
2. Quina és l’última data de preinscripció als màsters de l’ETSEIB per al quadrimestre de
primavera i pel de tardor?
Revisa els calendaris publicats al web. No s’admetran preinscripcions més enllà d’aquesta
data.
3. Em puc preinscriure a un màster encara que no hagi acabat els estudis de grau?
Sí, t’hi pots preinscriure si aportes la documentació requerida, però en el cas que t’admetin,
l’admissió serà condicional fins que no lliuris el títol de grau o el resguard de sol·licitud del
títol, sempre abans de la matrícula.
Si ets estudiant de la UPC,per constatar que estàs en condicions d’accedir al màster, has de
revisar que en el teu expedient acadèmic s’indiqui“ALUMNE TITULAT” i que hi estigui inclosa
la teva nota mitjana. Si aquesta informació no hi consta, caldrà que t’adrecis al Servei de
Gestió Acadèmica de la teva escola per poder fer les gestions pertinents i tancar el teu
expedient.
4. Quines dades acadèmiques i nota haig de posar a la preinscripció si encara no he acabat els
estudis de grau?
Has d’emplenar obligatòriament les “Dades acadèmiques” per seguir endavant amb el
procès de preinscripció. Sinó has finalitzat el grau has d’indicar igualment la titulació que
estàs cursant, que és la que et donarà accès al màster, i quan està previst que la finalitzis.
Així mateix, tal com s’indica en la nota a l’aplicatiu, hauràs de posar un 5, si encara no has
finalitzat els teus estudis de grau.

5.

M’he donat d’alta a l’aplicació, però no rebo cap missatge electrònic per activar el meu
compte i iniciar la sessió a l’aplicació.
En aquest cas, dins l’aplicació clica a “Contactar” i envia el missatge. Respondran a la teva
incidència tan aviat com sigui possible.
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6.

He clicat al botó per pagar 30,21 € i em surt un missatge que m’avisa que rebré la confirmació
en 48 hores. Ja han passat i no he rebut res.
En aquest cas, prova d’accedir a l’aplicació amb un altre navegador. També és possible que
no tinguis habilitades les finestres emergents.

7.

Vull fer efectiu el pagament al banc o a través de l’E-Secretaria, però no em deixa.
El pagament s’ha de fer a l’aplicació amb targeta de crèdit o a través del CaixaBankNow.

8. Quina documentació he d’aportar per a l’admissió?
Pots consultar la documentació requerida a l’enllaç següent:
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/documentacio.
9.

Vull eliminar documents i afegir-ne de nous, però l’aplicació no em deixa fer-ho.
Una vegada has formalitzat el pagament i, per tant, has enviat la sol·licitud, no es poden
eliminar documents. Sí que està permès afegir-ne de nous.

10.El nivell B2 d’anglès és obligatori?
Sí, certificar el nivell B2 d’anglès o un d’equivalent és un requisit imprescindible per accedir
als màsters universitaris de l’Escola. Consulta la taula de certificats oficials admesos per
acreditar el nivell d’anglès requerit per a l’admissió:
https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2#taula.
11. S’exigeix algun nivell de castellà?
Els estudiants que volen demanar l’admissió als màsters universitaris de l’Escola procedents
de països de parla no hispana han d’acreditar un nivell B1 o B2 de castellà, en funció del
màster al qual volen ser admesos:
- Màster universitari en Enginyeria Industrial (MUEI), màster universitari en Enginyeria
d’Automoció, màster universitari en Enginyeria d’Organització:nivell B2 de castellà.
- Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat:nivell B1 de
castellà.
- Màster universitari en Enginyeria de l’Energia:nivell B1 de castellà(no és necessari si
s’escull l’itinerari docent en anglès exclusivament).

12.Si encara no tinc el certificat d’anglès o castellà, fins quan puc presentar-lo?
Tens fins al dia de la matrícula per presentar-lo. Has de tenir present que l’admissió serà
condicional fins que no lliuris el certificat o bé fins que el teu nivell d’anglès no quedi
acreditat en el teu expedient acadèmic de grau.
13.Què és l’equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres
estrangers? Per a què serveix? És obligatori presentar-la?
Aquest document és un certificat oficial del Ministeri d’Educació que transcriu l’equivalència
de les notes d’universitats estrangeres a l’escala de qualificació de les universitats
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espanyoles per poder-ne obtenir la nota mitjana. És obligatori aportar aquest document per
a totes les persones que procedeixen d’universitats de sistemes educatius estrangers.
Per a més informació, consulta el web http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha/203615.html.

14.He d’escollir més d’una especialitat? Perquè?(Màster universitari en Enginyeria Industrial,
màster universitari en Enginyeria de l’Energia i màster universitari en Enginyeria
d’Automoció).
Sí, en les titulacions esmentades has d’escollir l’especialitat:
- Màster universitari en Enginyeria Industrial: has d’escollir tres especialitats per ordre
de preferència.
- Màster universitari en Enginyeria de l’Energia: has d’escollir quatre especialitats per
ordre de preferència.
- Màster universitari en Enginyeria d’Automoció: has d’escollir tres especialitats per
ordre de preferència.
En funció de la posició que hagis aconseguit a la llista d’assignació de places, se t’assignarà
una opció o una altra d’acord amb l’ordre de preferència que hagis indicat en la sol·licitud.

15.Quins són els criteris de selecció de cadascun dels màsters?
Els criteris de selecció els pots consultar a la pàgina web de cada màster:
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/preinscripcio-masters.
16. Què he de fer si em vull preinscriure en un itinerari de doble màster de l’Escola?
Si vols cursar un doble màster de l’Escola (màster universitari en Enginyeria Industrial+
màster universitari temàtic), has de fer la sol·licitud d’admissió al doble màster que escullis.
En el cas que no t’admetin, has de tenir present que això implica que no t’han admès a cap
dels dos màsters que componen l’itinerari. En el cas que vulguis que la teva candidatura sigui
avaluada per a cada màster, t’hauràs de preinscriure a cada màster per separat.

17. Quins aspectes he de tenir en compte si decideixo cursar un doble màster a l’Escola?
Els itineraris de doble màster són programes que requereixen molta dedicació per part de
l’estudiant, ja que impliquen cursar alhora dos programes de màster, que ja per si mateixos
tenen una exigència elevada. És molt important que revisis la teva disponibilitat i el temps
que hi podràs dedicar, ja que aquest tipus d’itinerari requereix un esforç personal
important. Alhora, és molt recomanable que revisis els plans d’estudi i els horaris que hi ha
disponibles a l’Escola per ratificar que podràs ajustar-te a les exigències del doble màster.
Pel que fa al procés de preinscripció al doble màster i a la matrícula posterior, tingues en
compte que sols et dona l’opció de cursar la doble titulació. En el supòsit que vulguis també
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optar a cursar un dels dos màsters de manera independent, hauràs de fer una preinscripció
individual a cada màster per separat. Alhora, si per algun motiu no pots continuar la doble
titulació, no serà possible fer el canvi a cap dels màsters vinculats durant aquell mateix
període. Caldrà que renunciïs al doble màster i t’esperis fins a una nova convocatòria per
matricular-te a qualsevol dels màsters vinculats al doble màster o a qualsevol altre màster.
18. Quan i com rebré la notificació de si m’han admès o no?
Pots consultar les dades “Publicació provisional d’admesos” està penjada a la nostra pàgina
web. Se’t informarà per mail i també es publicarà la resolució provisional d’admesos i no
admesos.
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/preinscripcio-masters

19. Què he de fer si vull cursar el màster universitari en Enginyeria Industrial o el màster
universitari en Enginyeria d’Organització a l’Escola i el màster universitari de Direcció
d’Empreses (Direcció de les Organitzacions en l’Economia del Coneixement) de la UOC?
D’una banda, has de fer la sol·licitud d’admissió en un dels dos màsters de l’Escola que
participen en el conveni,d’acord amb el procediment d’admissió habitual i en el termini
establert. De l’altra,has de fer la sol·licitud d’admissió al màster universitari de Direcció
d’Empreses (Direcció de les Organitzacions en l’Economia del Coneixement) de la UOC,
d’acord amb el procediment que aquesta universitat té establert.
Una vegada que t’hagin admès al màster de l’Escola i tinguis el document d’admissió al
màster de la UOC, has de fer una sol·licitud d’autorització per cursar ambdues titulacions
a través de l’E-Secretaria. L’Escola revisa les sol·licituds i, si escau, autoritza que puguis
cursar ambdues titulacions,d’acord amb l’itinerari i les condicions que preveu el conveni
signat amb la UOC.
A més, has de sol·licitar la simultaneïtat a través de l’E-Secretaria i abonar la taxa
corresponent.
Els estudiants que s’acullen a aquesta doble titulació no poden participar en la modalitat de
doble titulació internacional que l’Escola ofereix en la convocatòria general de places de
mobilitat de cada curs acadèmic.
20. Què he de fer si vull demanar l’admissió al màster universitari en Enginyeria Biomèdica?
Aquest màster és interuniversitari i és impartit conjuntament per la Facultat de Física de la
Universitat de Barcelona i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de
la Universitat Politècnica de Catalunya. La coordinació del màster és a càrrec de la UB i, per
tant, és la que s’ocupa del procés d’admissió i matrícula, així com de la gestió i custòdia dels
expedients acadèmics. Essent així, hauràs de seguir el procés de preinscripció que estableixi
la UB. Trobaràs tota la informació a l’enllaç següent:
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/engbiomedica/presentacio.
21. Què he de fer si vull demanar l’admissió a un màster vinculat al consorci InnoEnergy?
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El procés d’admissió a aquests màsters de doble titulació internacional vinculats al consorci
InnoEnergy és extern a l’Escola. La sol·licitud l’has de fer a través del consorci InnoEnergy,
que s’ocupa del procés de selecció i admissió. Trobaràs tota la informació a l’enllaç
següent:https://www.innoenergy.com/for-students-learners/master-school/.
Si t’admeten a algun d’aquests màsters, el consorci t’indicarà l’itinerari que has de seguir i
t’assignarà les universitats on has de cursar-lo.
22. Si, una vegada he accedit al màster, vull fer una doble titulació amb una universitat
estrangera, com i quan ho he de demanar?
L’accés a les dobles titulacions internacionals de màster, fruit dels acords de doble titulació
que l’Escola té subscrits amb universitats estrangeres, se sol·licita en la convocatòria general
de places de mobilitat de cada curs acadèmic,dins el marc dels programes d’intercanvi.
La sol·licitud només la poden fer els estudiants que estan matriculats en un màster
universitari de l’ETSEIB, sempre que no estiguin cursant un itinerari de doble titulació de
l’Escola (MUEI + màster temàtic), una doble titulació internacional del consorci InnoEnergy
o bé una doble titulació amb la UOC.
La convocatòria es publica cap al mes de gener. Consulta els programes de mobilitat a:
https://etseib.upc.edu/ca/mobilitat/.
23. En quina llengua es fan les classes del MUEI?
Hi ha tres grups en català i un en castellà per a les assignatures obligatòries i les optatives
de Q1 i Q2. Per a la resta d’optatives, dependrà de la llengua escollida per cada professor,
d’acord amb el que preveu el document Ús de les llengües a les activitats docents de la UPC.
No obstant això, els exàmens i exercicis es poden respondre tant en català comen castellà.
24. Em puc preinscriure a diversos màsters?
Sí, et pots preinscriure a tants màsters com vulguis,si pagues la taxa de 30,21 € per a
cadascun.
25. I si m’accepten a tots els màsters, què he de fer?
Has de triar-ne un, d’acord amb les teves preferències personals. Una vegada acceptada la
plaça, hauràs de fer efectiu el pagament avançat de matrícula de 300 € dins el termini
assenyalat en la resolució d’admissions.
26. Una vegada he acceptat la plaça, quin és el pas següent?
Una vegada acceptada la plaça, rebràs un missatge electrònic amb les instruccions i un enllaç
per accedir a la intranet E-Secretaria. Una vegada dins, has d’accedir a l’apartat “Les meves
dades”, revisar que les teves dades personals siguin correctes i emplenar el formulari
“Autoritzacions LOPD”. Fins que no facis aquest pas no tindràs accés als altres apartats i, per
tant, tampoc no podràs formalitzar la matrícula.
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