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El màster se centra en l’anàlisi, la gestió
i l’optimització de sistemes de transport
i logístics. L’objectiu és formar professionals
capacitats per a la presa de decisions que
contribueixin a la millora de la productivitat
de l’economia i de la qualitat de vida de la
població. Els estudiants poden escollir entre
dos itineraris: Supply Chain (SC) i Transport
i Mobilitat (TM).
El paper cada dia més important del sectors
de la logística i del transport en el món
empresarial i la necessitat d’adaptar-los als
profunds canvis tecnològics que s’estan
produint, en particular en l’aplicació de
les TIC a la mobilitat urbana o el vehicle
autònom, o l’expansió de l’e-commerce,
posicionen el màster com un dels àmbits
d’estudi tècnic amb més futur.

d’estudiantat
realitza pràctiques
en empreses

Font: 6a enquesta d’inserció laboral a les persones titulades de les
universitats catalanes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU Catalunya)

L’ETSEIB i l’Escola de Camins disposen de
grups de recerca reconeguts per la Generalitat
de Catalunya en els àmbits de coneixement que
engloba el màster, com ara el BIT –Barcelona
Innovació en Transport– o l’EOLI –Enginyeria
d’Organització i Logística Industrial. Els
estudiants tindran l’oportunitat d’incorporar-se
en aquests grups per realitzar el treball de fi
de màster.

En els propers anys es produirà una
nova revolució en el sector del transport
i la mobilitat, estimulada per les TIC,
l’aparició del vehicle autònom, l’economia
col·laborativa i els projectes vinculats a
la sostenibilitat. D’altra banda, seguint el
procés de globalització i els canvis en els
models comercials, la logística i el transport
esdevenen sectors cada vegada més
importants en l’economia mundial.
El màster respon a la demanda creixent de
professionals qualificats en aquests sectors
de futur, formant persones capaces de
planificar, organitzar, finançar i gestionar
serveis de transport i logístics, i de generar
nous models de negoci dins el sector.

Sortides professionals

Els titulats gaudiran d’àmplia versatilitat
i flexibilitat en l’ocupabilitat i podran exercir
la seva activitat professional en empreses
i centres de recerca de diferents àmbits
tecnològics o en l’Administració pública.
El màster permet liderar projectes en el
sector del disseny i la gestió de la cadena
de subministrament i la logística d’una
empresa, així com en la planificació i la
gestió d’infraestructures i xarxes de transport
(consultoria, empreses de transport o
administracions públiques, entre altres). Els
coneixements adquirits són molt valorats per
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les empreses, pel sector públic i dins l’àmbit
de la recerca i la innovació. La majoria dels
titulats són contractats en terminis molt curts.

Visites i visió professional

La formació es complementa amb visites
tècniques relacionades amb les matèries i
la participació docent de professionals amb
una llarga trajectòria en el sector.

A qui s’adreça?

Aquest màster ofereix 40 places adreçades
principalment a:
• Graduats en els àmbits de l’enginyeria
industrial, civil, de la telecomunicació,
la informàtica, aeroespacial i naval, marina
i nàutica i en arquitectura.
• Graduats en ciències aplicades (física,
matemàtiques o estadística).

Pràctiques formatives

L’ETSEIB i l’Escola de Camins promouen
i mantenen col·laboracions estratègiques
amb empreses amb la finalitat de fomentar
la formació i la recerca. Al llarg del màster,
els estudiants tenen l’oportunitat de realitzar
pràctiques externes a partir d’una borsa amb
més de 300 empreses de diferents àmbits.
A més, ambdues escoles col·laboren en
projectes singulars com són les activitats
patrocinades per les càtedres Abertis
i SEAT o el clúster CARNET (Cooperative
Automotive Research Network), que
representen una important experiència
d’aprenentatge pràctic per als estudiants i els
faciliten el contacte directe amb les empreses.

Idiomes

Les classes s’imparteixen en castellà i anglès
(aproximadament en una proporció del 50 %).

Horaris i campus

El màster s’imparteix entre les 15 h i les 20 h.
Les classes presencials –assignatures
obligatòries i l’especialitat Supply Chain–
s’imparteixen a l’ETSEIB, i l’especialitat en
Transport i Mobilitat, a l’Escola de Camins.

Reconeixement internacional

El màster és reconegut i valorat tant en
l’àmbit nacional com en l’internacional. De
fet, un terç dels estudiants provenen de
Catalunya, un terç de la resta de l’Estat
i un terç són estudiants d’altres països
d’arreu del món. El professorat és actiu
en recerca i transferència de tecnologia
internacionalment, i participa cada any en els
fòrums més rellevants del sector.

Mobilitat

Els estudiants poden participar en programes
de mobilitat internacional per realitzar estades
d’un quadrimestre en altres universitats.
Les oportunitats inclouen programes com
l’Erasmus, per a Europa, intercanvis amb la
Xina, els Estats Units i el Canadà, amb opcions
entre 126 universitats.

Assignatures optatives / Especialitats
Hi ha dues especialitats: Supply Chain (SC) i Transport i Mobilitat (TM). Els estudiants han d’escollir una especialitat
i cursar 20 ECTS d’assignatures obligatòries i 20 ECTS d’optatives de l’especialitat escollida.

120

1r curs

2n curs

Quadrimestre 1

ECTS

Quadrimestre 3

Introducció a la Cadena de Subministrament**

5

Modelització de Sistemes de Transport i Logístics**

5

Operacions en Sistemes de Transport i Logístics**

5

Anàlisi de Dades de Transport i Logística**

5

Mètodes Quantitatius en la Cadena de Subministrament*

5

Economia del Transport**

Optatives

30

Quadrimestre 4
Bloc optatiu (assignatures optatives /
pràctiques externes / extensió del TFM)

15

5

Treball de Fi de Màster (TFM)

15

Economia i Legislació en Transport i Logística*

5

Assignatures obligatòries

Demanda de Sistemes de Transport**

5

Assignatures optatives

Quadrimestre 2

* En espanyol / ** En anglès

índex d’ocupació dels titulats de la UPC

Per què aquest màster?

El màster s’imparteix conjuntament a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB) i a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona (ETSECCPB), centres que combinen
una llarga tradició d’excel·lència amb l’esperit de
renovació i millora contínua, fet que les ha situat
entre les millors escoles d’enginyeria d’Europa.

Pla d’estudis

Optatives

93%

20

Quadrimestre 3

Quadrimestre 2
Descripció i Millora de Processos*

4

Direcció d’Operacions*

6

Emmagatzematge i Manutenció*

5

Qualitat dels Serveis en la Cadena de Subministrament*

5

Recursos Humans*

5

Transport Públic**

5

Models d’Optimització de Xarxes de Transport**

5

Models de Simulació de Trànsit**

5

Planificació i Gestió del Transport en el Territori**

5

Transport Ferroviari*

5

Avaluació i Presa de Decisió en Transport**

5

Gestió de Línies d’Alta Velocitat*

5

Direcció d’Operacions II*
Disseny de la Cadena de Subministrament*
Estratègies Sectorials a la Cadena de Subministrament*
Sistemes d’Informació i Tics a la Cadena de Subministrament**
Sistemes d’Informació*
Control de Gestió i Costos*
Embalatge*
Administració i Direcció d’Empreses*
Transport de Mercaderies**
Trànsit**
Gestió d’Aeroports**
Models Avançats de Demanda**
Rutes de Vehicles**
Mobilitat Intel·ligent**
Gestió Portuària i Transport Marítim**
Finançament d’Inversions en Transport**

4
6
5
5
6
4,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

TFM
* En espanyol / ** En anglès

Obligatòria d’especialitat SC

Optativa d’especialitat SC

Obligatòria d’especialitat TM

Optativa d’especialitat TM
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