MATRÍCULA DELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS ALS MÀSTERS
UNIVERSITARIS ‐ CURS 2019‐2020/1r QUADRIMESTRE
Informació general per a la matrícula
Els estudiants admesos en un màster universitari que hagin realitzat els seus estudis previs a
una escola de la UPC , podran matricular‐se per l’e‐Secretaria el dia 12 de setembre en l’ordre
de matrícula assignat.
Els estudiants admesos en un màster universitari que NO hagin realitzat estudis previs en una
escola de la UPC, s’han de matricular presencialment el dia 12 de setembre.
Cal tenir en compte que per poder matricular‐se cal estar titulat (en el moment de realitzar la
matrícula) i haver pagat els 300 € de l’avançament de la matrícula en el moment d’acceptar la
plaça.
Hi ha previst un dia extraordinari de matrícula, el dia 3 d’octubre, per als estudiants que el dia
12 de setembre no puguin acreditar el títol de grau, o els hi manqui alguna documentació de la
requerida per accedir al Màster. Més enllà d’aquestes dates no es podrà matricular cap
estudiant.

Sessió d’acollida:
9 de setembre de 2019
9.00h Sessió d’ Acollida a la Sala d’Actes de l’ETSEIB (planta baixa). La sessió està
adreçada a tots els estudiants admesos per cursar qualsevol dels màsters que
s’imparteixen a l’escola.
10.00 ‐ 11.00h Sessions informatives específiques de cada màster:
Màster en Enginyeria Industrial – Sala d’actes
Màster en Enginyeria d’Organització – aula 9.2 Edifici H
Màster en Enginyeria Automàtica i Robòtica – aula LS.2 Edifici L
Màster en Enginyeria d’Automoció – aula LS.3 Edifici L
Màster en Enginyeria de l’Energia – Aula Capella (a partir 10.15)
Màster en Enginyeria Nuclear – aula 31.07, pavelló C, 1er pis
Màster en Cadena de subministrament, transport y mobilitat – Seminari I
del Departament d’organizació d’empreses (planta 7)

12.00 ‐ 13.00h Recollida de la documentació necessària per formalitzar la matrícula al
Punt d’Informació ubicat al Vestíbul de l’ETSEIB (sols és necessari per a
estudiants que NO hagin cursat estudis previs a l’ETSEIB).
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Documentació a presentar
La documentació a aportar per formalitzar la matrícula dependrà de la institució on s'hagi
obtingut el títol, és a dir, on s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster
universitari.

Titulació obtinguda en centres propis de la UPC, exceptuant els alumnes que hagin
cursat estudis a la ETSEIB:




DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
Currículum Vitae.
Certificat d’anglès o acreditació d’assoliment d’aquesta llengua per l’estudiant (original
i fotocòpia).

Titulació obtinguda en centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat
espanyola:







DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
Currículum Vitae
Títol que dona accés al màster o bé el comprovant d'haver‐ne pagat els drets d'expedició
(original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
Certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i
el nombre de crèdits/hores de cadascuna (original i fotocòpia). Aquest certificat també
ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
Certificat d’anglès nivell B2 o equivalent (original i fotocòpia). Consulteu en el següent
enllaç
els
certificats
vàlids
per
acreditar
el
nivell.
http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2
En el cas dels estudiants graduats en universitats espanyoles que en el seu expedient
acadèmic hi consti específicament el reconeixement d’anglès de nivell B2.2, com a
mínim, no caldrà que lliurin un certificat addicional que així ho demostri.

Titulació obtinguda en universitats o institucions estrangeres d'educació superior:






DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
Currículum Vítae
Títol oficial que dona accés al màster amb la credencial d’homologació (original i
fotocòpia o fotocòpia compulsada). Si el títol NO està homologat, cal original i fotocòpia
(o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha
obtingut el títol, o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha
d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet
accedir a estudis de màster en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin
nivell superior d'estudis dona accés aquest títol.
Certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i
el nombre de crèdits/hores de cadascuna (original i fotocòpia). Aquest certificat ha de
reflectir la nota mitjana global obtinguda per l’estudiant i el sistema de qualificacions
aplicat.
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Declaració oficial de notes mitjanes d’estudis universitaris cursats a l’estranger emès pel
Ministeri d’Educació (Original i fotocòpia)
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios‐al‐
ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha/203615




Certificat d’anglès nivell B2 o equivalent (original i fotocòpia).
Certificat de castellà nivell B.2 o B1 (depenent del Màster) per a estudiants procedents
d’un país de parla no hispana (original i fotocòpia).
Consulteu el següent enllaç els certificats vàlids per acreditar el nivell:
http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2

IMPORTANT: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar
legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil∙la i acompanyats de la traducció
oficial en anglès, castellà o català.
Més informació: http://www.upc.edu/sga/es/expedientes/LegDoc/LegalTraduccDocExtranj

Matrícula:
12 de setembre de 2019
A partir de les 10h, en l’ordre de matrícula establert (s’indicarà uns dies abans)



Estudiants amb estudis previs cursats en un centre docent de la UPC: es realitzarà
la matrícula a través de l’e‐secretaria
Estudiants amb estudis previs en un centre docent NO UPC: es realitzarà la
matrícula de forma presencial a l’aula 1.3 de la planta 1 de l’edifici H.

IMPORTANT: Cal tenir en compte que per poder matricular‐se cal estar titulat, disposar
de la certificació d’anglès requerida per accedir als màsters universitaris i haver pagat
els 300€ de l’avançament de la matrícula en el moment d’acceptar la plaça.

Altres activitats d’interès:
12 setembre de 2019
11.30h – Taller de la biblioteca de l’ETSEIB. Aula Capella (planta baixa). Adreçada a
estudiants que no han cursat els seus estudis previs a l’ETSEIB.
12.00h – Taller d’estrangeria. Aula Capella. Estudiants d’universitats

estrangeres.
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Matrícula extraordinària:
03 d’octubre de 2019
Per aquells estudiants que en data 12 de setembre no s’hagin pogut matricular per no disposar
de la documentació requerida o no hagin finalitzat els seus estudis de grau.



Amb estudis previs en un centre docent de la UPC : A través de l’e‐secretaria
Amb estudis previs en un centre docent NO UPC: Presencial a l’aula 1.3 de la planta
1 de l’edifici H

IMPORTANT: Cal tenir en compte que per poder matricular‐se cal estar titulat, disposar
de la certificació d’anglès requerida per accedir als màsters universitaris i haver pagat
els 300€ de l’avançament de la matrícula en el moment d’acceptar la plaça.

Informació a consultar abans d’iniciar la matrícula
Data d’inici del curs : 16 de Setembre de 2019
Calendari Acadèmic : El calendari acadèmic del curs 2019/20 està disponible a:
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/calendaris/documents_calendari/calendaris‐
academics/masters_calendari.pdf

Horaris: Els horaris de les assignatures estan disponibles a:
https://guiadocent.etseib.upc.edu/guiadocent/profile/default/index.php?show=masters&lang
=ca&head

Estudiants que han de cursar “Complements de formació”
Els estudiants admesos als Màsters, que hagin de cursar complements de formació, d’acord amb
la resolució definitiva d’admissió, han de superar els complements de formació durant el
primer curs acadèmic del Màster. Per tant, hauran de matricular i cursar aquests complements
de formació dins d’aquest termini. En cas de no superar‐los durant els dos primers
quadrimestres, els estudiants seran desvinculats dels estudis de Màster.
Només en cas que la càrrega en ECTS dels complements de formació sigui menor a 20 ECTS,
l’estudiant podrà sol∙licitar al sotsdirector responsable de màster, l’autorització per ampliar la
matrícula amb assignatures del màster, fins a un total de 30 ECTS presentant una sol∙licitud a
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través de l’e‐Secretaria: Instàncies – Sol∙licituds → Altres – (Àmbit) ‐ Altres
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/estructura‐i‐
organitzacio/documents%20normatives/master/normativa_academica_masters_etseib.pdf

Preus públics
La Generalitat de Catalunya fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques catalanes a través del decret de preus.
Per a més informació consulteu el preu de tots els màsters de la UPC:
https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus

Els estudiants que cursen el Màster en Enginyeria Industrial, el qual habilita per a
l'exercici de professions regulades, podran demanar la beca Equitat. Els descomptes van
del 5% al tram 5 fins al 25% al tram 1.
Més informació: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesAgaur

Recàrrec per a estudiants estrangers no residents
Aquest recàrrec s'aplicarà als estudiants estrangers no residents, que no siguin
nacionals d'estats membres de la Unió Europea, que accedeixin a la universitat per
cursar un màster universitari.
S’aplica un coeficient d’1,5 al preu ordinari del màster.
Aquest recàrrec no s’aplica en els casos següents justificats documentalment:


Estudiants amb nacionalitat d'algun país membre de la Unió Europea. Cal
adjuntar original i fotocòpia del passaport vigent.



Estudiants estrangers d'altres països que puguin demostrar una residència
permanent a Espanya superior als 5 anys, mitjançant la presentació del
corresponent certificat emès per la Delegació del Govern.
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Documentació per a justificar deduccions de l’import de la matrícula
Pots consultar la documentació justificativa per a deduccions de l’import de matrícula
en l’apartat web:
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/matricula/documentacio‐matricula‐i‐descomptes

Beques i ajuts
Com a estudiant de màster universitari pots accedir a les beques del MECD que en funció
de la teva renda i rendiment acadèmic et poden cobrir, com a mínim, els crèdits
matriculats per primera vegada. Addicionalment, i en funció de la renda, es poden
obtenir
més
ajuts
(residència
o
beca
salari).
Més
informació:
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques
Els estudiants de la UPC poden sol∙licitar altres beques atorgades per la universitat al
llarg dels seus estudis. Més informació: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/beques‐i‐
ajuts
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