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1.Els estudis de Màster a l’ETSEIB

1.1 Els estudis de màster oferts a l’ETSEIB
A/ Màsters ETSEIB amb preinscripció a l’ETSEIB (aplicatiu preinscripció UPC)
• Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) habilita per a l’exercici de la professió
regulada d’enginyer/a industrial

•Dobles titulacions Màster Universitari en Enginyeria Industrial +
•Màster universitari en Automàtica i Robòtica

•Màster universitari en Enginyeria d'Automoció
•Màster universitari en Enginyeria d'Organització
•Màster universitari en Enginyeria Nuclear
•Màster universitari en Enginyeria de l’Energia
(Es preveu obrir l’admissió cap a finals de febrer. S'informarà a través dels canals de comunicació de l’Escola)

•Màster Universitari en Automàtica i Robòtica
•Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció
•Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
•Màster Universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat
•Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica (admissió a la UB)
•Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia
•Màster Universitari en Enginyeria Nuclear + EMINE
B/ Màsters InnoEnergy Preinscripció a través del web de l’Innoenergy. Calendari propi
•MSc Energy for Smart Cities
•MSc SENSE ‐ Smart Electrical Networks and Systems
•MSc EMINE ‐ Innovation in Nuclear Energy
(lligat al Màster Universitari en Enginyeria Nuclear)
•MSc RenE ‐ Enerwable Energy
•MSc SELECT ‐ Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems

1.2 Dobles diplomes
Amb la Universitat Oberta de Catalunya – UOC (*)
 Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) + Màster Universitari en Direcció i
Organització d’Empreses (Direcció d’Organitzacions en l’Economia del Coneixement ‐ DOEC)

 Màster Universitari en Enginyeria d’Organització (MUEO) + Màster Universitari en Direcció i
Organització d’Empreses (Direcció d’Organitzacions en l’Economia del Coneixement ‐ DOEC)

Dobles titulacions internacionals (*)
Des del Grau:
• Grau en Tecnologies Industrials + Màster en Enginyeria Industrial + Diplome
d’Ingeniéur o Máster, en funció de la universitat de destí:
•
•
•
•
•
•
•

Écoles Centrales (França)
ENSAM ParisTech Bordeus
ENSTA ParisTech
INSA Lyon
INSA Toulouse
Université de Lorraine: EEIGM i ENSGSI
Université Libre de Bruxelles

Des del Màster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TU München (MEI o MEAUT + Màsters TUM)
Danmarks Tekniske Universitet (MEI+ Màsters DTU)
HEC Paris (MEI Org + Master in Management)
ISAE – Supaero (MEI+ Diplome d’Ingénieur)
Politecnico di Milano (MEI o MUEA o MUEORG o MUEE + Màsters POLITO)
Politecnico di Torino (MEI + Màsters POLITO o MEI Mecànica + MSc in Mechanical Eng.)
Università di Padova (MEI + Màsters UNIPD)
Illinois Institut of Technology (MEI o MEORG + Màsters IIT)
Cranfield University (MEI + Màsters CU)
Högskolan i Gävle (MEI Energia + MSc in Energy Systems HIG)
École Politechnique (MUEE + Renewable Energy Sc. and Tech. Master degree)

(*) NO és possible participar en programes de Dobles Titulacions
Internacionals si s'està cursant el doble màster de l'ETSEIB o la
doble titulació amb la UOC

1.3 Places i sol∙licituds d’admissió gestionades el
2016‐2017
MÀSTER

Màster universitari en Enginyeria Industrial
Màster universitari en Enginyeria Industrial
Màster universitari en Automàtica i Robòtica
Màster universitari en Enginyeria d’Automoció
Màster universitari en Enginyeria Nuclear
Màster universitari en Enginyeria de l'Energia
Màster universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat
Màster universitari en Enginyeria d’Organització

1Q total places ofertades 2Q total places ofertades sol.licituds rebudes aplicatiu
250

449
150

170

30

84

30

70

20

24

40

118

40

68

40

73

7

13

Dobles màsters
DMU EI-AUTOMOCIÓ (1Q)
DMU EI-AUTOMOCIÓ (2Q)
DMU EI-NUCLEAR (1Q)

3
7

DMU EI-NUCLEAR (2Q)
DMU EI-ORGANITZACIÓ (1Q)

3
7

DMU EI-ORGANITZACIÓ (2Q)
DMU EI-ROBÒTICA (1Q)

3

450

3
18

7

DMU EI-ROBÒTICA (2Q)

6
3

11
13

3
150

11
1134

2. Procediment per a l’accés i
l’admissió als Màsters Universitaris

2.1 Requisits d’accés i complements de formació
Requisits generals d’accés als màsters universitaris



Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un títol oficial, expedit per una universitat de l’EEES
que faculti en el país expedidor per a l’accés als estudis de màster.
Estar en possessió d’un títol expedit per una universitat d’un país no pertanyent a l’EEES el qual no ha d’estar
homologat. La UPC comprova prèviament que aquests estudis corresponguin a un nivell de formació equivalent
als títols universitaris oficials espanyols i que facilitin en el país expedidor per accedir a estudis de màster.
Aquesta via d’accés no implica en cap cas l’homologació del títol previ.

Requisits específics
A més d’aquests requisits generals d’accés, alguns programes poden establir requisits i criteris d’admissió específics: accés
des de determinades titulacions, requisits d’idiomes i la necessitat de cursar complements de formació entre d’altres.

a/ Màsters amb atribucions MUEI: https://muei.etseib.masters.upc.edu/ca/informacio‐academica
Les condicions d'accés venen fixades per l'ordre CIN/311/2009 https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE‐A‐
2009‐2740.pdf
Estudiants del Grau en Tecnologies Industrials tenen accés directe (GETI+MUEI = Programa Integrat)
Estudiants amb una titulació de grau que habiliti per l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial accedeixen
directament al màster sense haver de cursar complements de formació:

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Tèxtil
Resta de titulats, d’acord amb l’ordre ministerial, hem d'assegurar que hagin cursat 60 ECTS del bloc bàsic, 60 ECTS del bloc
comú a la branca d'Enginyeria Industrial i 48 ECTS del bloc de tecnologia específica abans de cursar el màster.
“4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio
de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios”.

b/ Màsters sense atribucions:
 En la memòria de verificació del màster s’estableixen els perfils de formació prèvia més adequats per accedir al
màster.
 La comissió acadèmica del màster és qui estableix els complements de formació a cursar en funció de la formació
prèvia del candidat.
Els complements de formació els podeu consultar a l’apartat informació acadèmica del web de cada màster
universitari.

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/masters

En tots els màsters en el moment de decidir sobre l’admissió del candidat:
La comissió acadèmica del màster estableix els complements de formació a cursar.
Aquests es publiquen en el llistat provisional d'admesos per tal que l’estudiant pugui
decidir si acceptar o no la plaça concedida.
Un cop s’accepta la plaça, s'estableixen les condicions de la matrícula (s’autoritza el
potencial de matrícula per tal que cursin els complements a l’inici del màster).

2.2 Procés d’admissió (1): Aplicatiu admissions UPC
1.Elaboració

2.Pendent
pagar
3. Pendent

4.Validada

• Alta aplicatiu admissions
• Dades personals i acadèmiques
• Annexar documentació d’identitat, CV, acadèmica requisits idioma, legalització i traducció
• Pagament taxa 30,21 € amb VISA exclusivament
• Confirmació pagament
• a) Comprovació compliments requisits
• ACADÈMICS: titulació d’accés i, si no està titulat, el total de crèdits pendents per titular‐se quan sol∙licita
l’admissió
• IDIOMA: B2.2 anglès i B.1 o 2 castellà
• DOCUMENTS: d’identitat i, si s’escau, legalització i traducció
• Priorització correcte de les EPECIALITATS exclusivament al MEI i ENERGIA
• Sol∙licitud DOBLES TITULACIONS: confirmar abonats 2 taxes i afegits 2 estudis MEI I DOBLE
• B) Si manca documentació o no és vàlida s’envia comentaris reclamant esmenar o annexar la
documentació pendent
• Si en els terminis establerts no responen a la petició o esmenen incidències
es passa a FINALIZADA
• Si compleix requisits, es valida la sol∙licitud
• MEI: Calculen notes d’accés (excloent assignatures optatives i TFG) ponderant‐ho segons la titulació
d’accés, currículum (dobles graus). Als candidats estrangers se’ls assigna un 5 a no ser que demanin
l'equivalència oficial de notes a l’ANECA
• S'elabora un Excel amb tots els candidats prioritzats per nota per assignar Especialitats i Dobles titulacions
• Es convoquen a les comissions acadèmiques per valorar i decidir la admissió o no de tots els sol∙licitants

ESTUDIANT PRISMA/SGA COMISSIÓ ACADÈMICA MÀSTER ORIA SIAE

2.2 Procés d’admissió (2): Aplicatiu admissions UPC

5. Admeses

No admeses

Accepten
placa/ no
accepten

• Es valoren els candidats i es resol l’admissió o la no admissió
• S'elabora el LLISTAT PROVISIONAL AMB ELS ADMESOS, NO ADMESOS I LLISTA
D’ESPERA
• Secretari/a de la comissió admet als candidats
• Es publica el llistat provisional d’admesos a l’apartat resolucions del web
• S’envia comentari a l’aplicatiu informant de l’enllaç de la resolució de la comissió i les
instruccions per a acceptar la plaça

• Secretari comissió no admet als candidats justificant els motius de la no admissió
• Es publica llistat provisional admesos a l’apartat resolucions web
• S’envia comentari a l’aplicatiu informant enllaç de la resolució comissió i els terminis per fer al∙legacions
• Es valoren totes les al∙legacions rebudes fins la data límit
• Es resolen les al∙legacions

• L’estudiant accepta la plaça a l'aplicatiu
• Les dades es bolquen a Prisma i apareix el nou estudi a la e‐secretaria
• Es carrega l’avançament de matrícula de 300 € que es paga per la e‐secretaria
• Si l’estudiant no accepta la plaça
FINALITZANT la sol∙licitud

ESTUDIANT PRISMA/SGA COMISSIÓ ACADÈMICA MÀSTER ORIA SIAE

2.2 Procés d’admissió (3): E‐secretaria
PAGAMENT
300 €

• Reben notificació automàtica que tenen 5 dies per pagar‐ho però en el llistat provisional d’admesos publiquem
una data límit per pagar‐ho (s'intenta que sigui posterior a l’avaluació curricular atès que NO ES COMPENSA NI
RETORNA en cas que l’estudiant no es pugui finalment matricular, únicament en el cas que el màster no
s’imparteixi)
• Crític en l’admissió de FEBRER (terminis molt ajustats i si suspenen només poden presentar‐se la reavaluació és
al juliol
• Estem sol∙licitant un canvi a la normativa UPC per a facilitar que els nostres estudiants no perdin aquest 300 € o
que se’ls permeti pagar un cop tenen la certesa que han aprovat sense perdre la plaça
• Si no paguen en els terminis establerts, s’assignen les places als estudiants en llista d’espera

• Es publica llistat definitiu incloent els estudiants que han pagat la reserva plaça i les resolucions a les al∙legacions
• Es publiquen les instruccions de MATRÍCULA
• Per la E‐SECRETARIA els estudiants ETSEIB
Llistat definitiu
admesos
• Presencial la primera matrícula posterior a la sessió de benvinguda per estudiants no ETSEIB
• Es comproven si estan graduats, s’autoritza dia i hora matrícula i el potencial de matrícula en funció de les
especialitats i els complements formació

Matrícula

• S’estableixen 3 dies de matrícula Estudiants (l'ordinari una setmana abans de l’inici de les classes i 2
extraordinaris per permetre’ls graduar‐se si tenen TFG o acreditacions pendents) però més enllà de SETEMBRE
(1Q) /FEBRER (2Q) NO es permet cap matrícula
• Si NO estan GRADUATS abans dels dies establerts per la matrícula:
• PERDEN TOTS ELS DRETS SOBRE LA PLAÇA CONCEDIDA ( l’estudi creat passa a preinscripció no matriculat)
• Perdent totes les taxes abonades (30,21 € + 300 €) aquests imports NO ES COMPENSEN EN ALTRES
CONVOCATÒRIES NI ES RETORNEN (NORMATIVA UPC)
http://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/preinscripcions‐de‐master
• Si ho DESITGEN HAN D’ESPERAR A LA PROPERA PREINSCRIPCIÓ I REINICIAR EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DE
NOU ( NO ES RESERVA PLAÇA d’una convocatòria a l’altra)

ESTUDIANT PRISMA/SGA COMISSIÓ ACADÈMICA MÀSTER ORIA SIAE

Alguns màsters tenem
Admissió anticipada per a
sol∙licitants de beques
estrangeres exclusivament per
als Màsters Automàtica i
Robòtica i Supply Chain
(5 places a resoldre a 31 de
març)

2.4 Calendari acadèmic UPC 2016‐2017
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/calendari‐academic

Moltes gràcies per la vostra atenció
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment

Roser Arisa
Cap de l’Àrea de suport a la Gestió d’Estudis de
Grau i Màster
Sònia Celades
Admissions
International Relations and Admissions Office
Undergraduate and Postgraduate Studies Unit
T: +34 93 401 59 27
admissions.etseib@upc.edu
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/masters

