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Criteris de vinculació amb institucions externes a la UPC en l’àmbit de la 
formació permanent 

 

Antecedents 

En l’àmbit de la formació permanent, la Universitat Politècnica de Catalunya  té 
establerts a data d’avui diferents acords de col·laboració amb institucions externes a la 
pròpia Universitat, a les quals s’acredita la seva formació amb un títol propi, o bé s’hi 
desenvolupen conjuntament programes de formació permanent. 

Actualment, aquests acords abasten una trentena d’entitats de naturalesa diversa: des 
de centres adscrits a la Universitat fins a Instituts i centres de recerca, passant per 
altres institucions en els òrgans de govern de les quals la UPC hi té representats. Bona 
part d’aquestes vinculacions tenen una trajectòria d’anys, especialment en el cas 
d’institucions amb una llarga trajectòria de relació amb la Universitat. 

A hores d’ara existeix, doncs, un ampli ventall de vinculacions amb desigual interès o 
valor estratègic per la pròpia Universitat i una important diversitat en els acords 
establerts.  

Amb l’objectiu de contribuir al posicionament de la Universitat i alhora garantir la 
coherència acadèmica en relació a la pròpia oferta de la UPC, es fa necessari establir 
uns criteris institucionals de vinculació amb institucions externes en l’àmbit de la 
formació permanent, que serveixin de marc de referència per a actuacions futures. De 
cara a establir aquests criteris, es distingeixen dues casuístiques: l’acreditació de 
programes de formació i la col·laboració per a la seva impartició. 

 

Acreditació de la UPC a programes de formació d’institucions externes a la 
pròpia Universitat 

Són aquells programes de formació permanent promoguts i dissenyats per entitats 
externes i que la UPC avala acadèmicament i acredita amb títols propis. 

Donat l’alt component institucional que té l’acreditació de programes a entitats 
externes, els criteris de vinculació han de tenir en compte la naturalesa i el valor 
estratègic de l’entitat a la qual acreditar els seus programes de formació, així com el 
grau de vinculació amb la Universitat. 

Per això, aquest tipus de vinculació cal que es restringeixi a:  

• Centres i Instituts adscrits a la Universitat 
• Altres centres i institucions vinculades a la Universitat (sovint estant la UPC 

representada als seus òrgans de govern), i que siguin de referència en el seu 
àmbit sectorial i/o territorial 

Pel que fa als programes de formació que s’acrediten, cal garantir que tinguin la 
qualitat acadèmica desitjada i, d’altra banda, no impactin negativament en el conjunt 
de l’oferta de formació permanent de la Universitat. A tal efecte, aquests programes de 
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formació seguiran tots els tràmits d’avaluació de programes de formació permanent 
disposats per la Comissió de Formació Permanent de la UPC, de cara a la seva 
acreditació. 

 

Col·laboració per a la impartició conjunta de programes de formació permanent 
amb altres entitats 

Pel que fa als programes de formació permanent que es realitzen conjuntament amb 
altres entitat externes a la pròpia Universitat, cal distingir dos casos. 

• Programes de formació permanent que formen part de l’oferta de la Universitat i 
que són promoguts i impartits en col·laboració amb altres institucions, usualment a 
les seves instal·lacions i en territoris on la UPC no hi té presència activa. 

El principal criteri per a l’establiment d’aquesta vinculació és que siguin entitats de 
referència sectorials i/o territorials, amb experiència en la formació dels 
professionals i amb un important coneixement del mercat i de les necessitats 
formatives del seu àmbit o territori, com per exemple col·legis professionals o 
cambres de comerç. 

• Programes de formació permanent que es dissenyen, planifiquen i imparteixen 
conjuntament amb d’altres universitats, i que condueixen a una doble titulació o a 
una cotitulació. En aquests casos, els criteris per establir la vinculació venen 
determinats per la relació existent entre ambdues Universitats, o bé pel prestigi i 
valor que aporta la col·laboració. Per tant, es cerquen Universitats o institucions de 
formació de  prestigi que aportin coneixement complementari al tecnològic o d’alt 
valor en la seva especialització. 

En tots aquests casos, la qualitat acadèmica dels programes ve garantida per la 
participació activa de la Universitat en el disseny i impartició de la formació, a més dels 
corresponents tràmits d’avaluació de programes de formació permanent disposats per 
la Comissió de Formació Permanent de la UPC. 

 

A l’Annex 1 hi ha la relació d’institucions a les quals la UPC acredita programes de 
formació permanent i a l’Annex 2 les que col·laboren en l’organització conjunta de 
programes de formació permanent el curs 2010-11. Un cop aprovats aquests criteris, 
es treballarà per a la seva efectiva aplicació i, per tant, tendir cap a la desvinculació 
d’aquelles institucions que no compleixin amb aquests criteris. Tant en aquest cas com 
per a valorar la vinculació amb noves institucions, caldrà l’aprovació per part de la 
Comissió de Formació Permanent de la UPC. 

 

Barcelona, 29 de juny de 2010  
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Annex 1 

Institucions a les quals la UPC acredita programes de formació permanent (curs 2010-11) 

Institució Vinculació a la Universitat Programes acreditats 
Ascamm Conveni de col·laboració Postgrau en Materials Plàstics, Transformació i Disseny de 

Components 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa / 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell 

Diverses col·laboracions en projectes amb 
la UPC  

Postgrau en Gestió Integrada de Prevenció, Medi ambient i Qualitat 

Escuela de Administración de Empresas (EAE) Centre adscrit a la UPC 9 Màsters i 7 Cursos d’Especialització 
Escola d’Administració Pública (EAPC) Conveni de col·laboració Màster Professional d’Estudis Territorials i Urbanístics 
Escola Universitària Caixa Terrassa (EUNCET) Centre Adscrit a la UPC 2 Màsters i 7 Postgraus 
Fundació Triptolemos PDI de la UPC forma part del seu Patronat Postgrau en Gestió Comercial d’Empreses Majoristes d’Alimentació, 

per a Mercabarna 
Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IaaC) PDI de la UPC forma part del seu Patronat Màster en Arquitectura Avançada 
IALE Tecnología Spin-off de la UPC Postgrau en Vigilància Tecnològica i Intel.ligència Competitiva i 2 

Cursos d’Especialització 
Klockner Càtedra d’empresa UPC 3 Cursos d’Especialització 
Setem  Col·laboració a través del CCD de la UPC Màster en Desenvolupament Internacional i 1 Postgrau 
Structuralia Consultora de formació fundada per la 

UPC a través de CIMNE. PDI de la UPC 
forma part del seu consell d’administració 

3 Màsters i 5 Postgraus d’oferta modular 
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Annex 2 

Institucions amb les quals la UPC col·labora per a l’organització conjunta de programes de formació permanent (curs 2010-11) 

Institució Tipus de col·laboració Programes conjunts 
Asociación Española de la Carretera Disseny i impartició conjunta del programa a Barcelona. Curs d’especialització en Nusos de Carreteres 

Normatives i Tendències Actuals 
Cámara Navarra de Comercio e Industria Disseny i impartició dels programes per part de la UPC a 

Pamplona. Gestió conjunta. 
Postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció 
i Direcció de Plantes Industrials i  Postgrau en Project 
Management Industrial 

Centro Italiano di Architettura (ACMA) Disseny i impartició d’un programa conjunt entre les dues 
institucions a Milà i Barcelona 

Màster en Arquitectura del Paisatge 

Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
(CETIB) 

Disseny i impartició del curs per part de la UPC a la seu 
del CETIB 

Curs d’especialització en Instal.lacions de Gas 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 
(COIIM) 

Disseny i impartició del programa per part de la UPC a 
Madrid. Gestió conjunta. 

Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i 
Direcció de Plantes Industrials 

ESTEMA Escuela de Negocios (Valencia). Universidad 
Europea de Madrid 

Disseny i impartició del programa per part de la UPC a 
València. Gestió conjunta. 

Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i 
Direcció de Plantes Industrials 

ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule 
Zürich 

Disseny i impartició d’un seminari per part de la UPC. 
Realització a Barcelona. 

Seminari intensiu en Training in Corporate Finance  

Flacam La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC forma 
part de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales 
FLACAM 

Máster en Desarrollo Sustentable 

Fundación Antonio Nebrija Disseny i impartició d’un programa per part de la UPC a 
Madrid 

Postgrau. Diploma en Alta Dirección de 
Universidades 

Fundación Cajasol Disseny i impartició d’un programa per part de la UPC a 
Sevilla. Gestió conjunta. 

Màster en Disseny i Producció d’Espais 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Disseny i impartició d’un seminari a Mèxic Seminari en Comunicació i Cohesió d’Equips  
Instituto Politécnico Nacional. México (IPN) Disseny i impartició de programes conjunts entre les 

dues institucions. Màster semipresencial. 
Màster en Gestió i Desenvolupament de l’Educació 
Superior 

Marketing y Finanzas. Escuela de Negocios Disseny i impartició d’un programa per part de la UPC a 
Bilbao. Gestió conjunta. 

Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i 
Direcció de Plantes Industrials 

Technological Educational Institute of Western 
Macedonia 

Disseny i impartició d’un programa conjunt entre les dues 
institucions a Grècia 

Màster en Mecatrònica 

Universidad Federico Santa María. Chile Disseny i impartició de programes conjunts a Xile. 
Realització d’un seminari intensiu a Barcelona.  

Màster in Business Administration 

Universidad Iberoamericana. México Disseny i impartició de programes conjunts entre les 
dues institucions a Mèxic i un taller a Barcelona 

Màster en Gestió Creativa i Transformació de la 
Ciutat 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Disseny i impartició de programes conjunts a Lima amb 
proposta de seminaris intensius a Barcelona 

5 Màsters 

 

http://www.ethz.ch/�
http://www.ethz.ch/�



