Màster universitari en Enginyeria
d'Organització
El màster universitari en Enginyeria d'Organització forma professionals experts que, a més de poder aplicar els
coneixements i les tècniques de l’enginyeria, també posseeixen les habilitats necessàries per a la gestió, l’organització i la
direcció de persones, projectes, departaments i empreses. El seu pla d’estudis fomenta la presa de decisions efectives en
entorns d’incertesa i permet adquirir els coneixements i desenvolupar les habilitats necessàries per dissenyar i gestionar
organitzacions complexes, inclosa la direcció de persones, els aspectes ﬁnancers, la producció, la logística, la gestió de
projectes i l’assignació de recursos per a la resolució eﬁcaç de problemes organitzatius.

Per a més informació, visita la web del màster.
DADES GENERALS

Durada i inici
Dos anys, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 3.320 € (4.980 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.
Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oﬁcial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

ACCÉS

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits especíﬁcs
Estar en possessió de qualsevol titulació de grau d'enginyeria.
Criteris d'admissió
S'exigeix el nivell B2.2 d'anglès i B2 de castellà (estudiants estrangers).
Expedient acadèmic.
Titulació i universitat de procedència.
Experiència professional.
Places
1/3

30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic
europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

ACORDS DE DOBLE TITULACIÓ

En un mateix centre
Màster universitari en Enginyeria d'Organització + Màster universitari en Enginyeria Industrial
Amb altres universitats estatals
Màster universitari en Enginyeria d’Organització (ETSEIB) + Màster en Direcció d’Empreses (Direcció de les Organitzacions
en l’Economia del coneixement) (UOC)
Amb altres universitats internacionals
Màster universitari en Enginyeria d’Organització (ETSEIB) + Master of Industrial Technology and Operations (Ilinois Institute
of Technology)
´
SORTIDES PROFESSIONALS

Sortides professionals
Aquest màster afavoreix l’adquisició de coneixements i habilitats per a la gestió d’equips i de projectes en els àmbits
de les operacions i de la logística. També proporciona els coneixements i les habilitats que necessiten els qui volen fer
un doctorat en Administració d’Empreses i els qui volen trobar un lloc de treball en els àmbits dels recursos humans, el
màrqueting i la gestió ﬁnancera i corporativa.
Competències
Competències transversals
Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el
procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC
són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment
l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.
Competències especíﬁques
Competències relacionades amb les tècniques i models d'enginyeria per a l'anàlisi i la presa de decisions.
Competències relacionades amb coneixements i eines per a les àrees funcionals.
Competències relacionades amb la gestió i organització a l'empresa.

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA: NORMATIVES, CALENDARIS

Centre docent UPC
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Responsable acadèmic del programa
Ernest Benedito Benet
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
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Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

PLA D'ESTUDIS
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