Doble titulació a Cranfield University (Regne Unit)

Foto: Cranfield University

Característiques (I)
Característiques
• L’ETSEIB preseleccionarà als 6 candidats* i Cranfield University entrevistarà
els/les candidats/es per a la seva admissió
• Obtenció del títol de màster de Cranfield University. L’ETSEIB adquireix el
compromís del reconeixement de les assignatures del màster de Cranfield U.
(veure Guia de la Mobilitat) al màster universitari en Enginyeria Industrial
• Durada 1 curs acadèmic (Inici setembre 2018)
• Haver superat el 1r curs (més assignatures obligatòries de 2n, segons
màster. Veure Guia de la Mobilitat
* L’ETSEIB prioritzarà els estudiants per ordre de la nota d’accés al màster

(sense tenir en compte el criteri: ‘Experiència professional’/‘Currículum vitae’)
Més informació
https://www.cranfield.ac.uk/study/taught-degrees/why-cranfield

Característiques (i II)
Reconeixement, matrícula i ajuts
• Fins a 30 ECTS (Q3) i 30 ECTS corresponents al TFM (Si s’escau, inclou
també optativitat Q4. (El TFM també serà avaluat a l’ETSEIB)
• El conveni de l’ETSEIB amb Cranfield University contempla 1 beca del 100%
d’exempció de matrícula i una altra beca d’un descompte del 50% en el preu
de la matrícula del màster de Cranfield University. Les beques son atorgades
per Cranfield University.
• El candidat amb la nota més alta d’accés al màster (sense tenir en compte el
criteri: ‘Experiència professional’/‘Currículum vitae’) gaudirà de la beca del
100% d’exempció (i podrà optar a l’ajut Erasmus+ KA103) i el candidat amb la
segona nota més alta, la del 50% (No ajut Eramus+). La resta de candidats no
disposaran de beca d’exempció, ni d’ajut Erasmus+ i hauran d’abonar la
matrícula a Cranfield University.

Requisits
Requisits
• Cursar 1r del Màster Universitari en Enginyeria Industrial
• Tenir superats els crèdits ECTS estipulats a la Guia de la Mobilitat a juliol
2018
• Nivell d’anglès TOEFL iBT (Puntuació 92) o IELTS (Puntuació 6,5) o Cambridge
English: Advanced (CAE)

Més informació:
https://www.cranfield.ac.uk/study/taught-degrees/entry-requirements

Sol·licituds
Presentació de sol·licituds
• 11 al 23 de gener de 2018
• Instància a ‘Altres tràmits de mobilitat’ (e-Secretaria)
• Presentació del certificat de coneixement d’anglès a l’Oficina de Relacions
Internacionals i Admissions
• Publicació de la resolució amb els candidats seleccionats*: Com a màxim el
25 de gener de 2018

* En cas que l’estudiant amb plaça concedida hagi estat admès per Cranfield University
no podrà optar a cap altra plaça de mobilitat d’estudis

Annex. Llistat de màsters elegibles
Màsters

Pagament de la
matrícula en
destinació

•
•
•
•

Engineering & Management of Manufacturing Systems
Global Product Development and Management
Management and Information Systems
Manufacturing Technology & Management

Amb possibilitat
d’exempció total o
parcial (50%) de
matrícula en
destinació

•
•
•
•
•
•
•

Advanced Mechanical Engineering
Automotive Engineering
Automotive Mechatronics
Design of Rotating Machines
Energy Systems & Thermal Processes
Renewable Energy Engineering
Renewable Energy Technology

Pagament de la
matrícula en
destinació

