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Màster universitari en Estudis Avançats
en Disseny-Barcelona (MBDesign)

El màster interuniversitari en Estudis Avançats en Disseny- Barcelona (MBDesign) (web del màster) té un caràcter
pluridisciplinari en què s’apliquen la creativitat, la innovació i la recerca com a eines de coneixement i proposta per al disseny
del futur. Es planteja en un sentit integral, ampli i transversal, característic del disseny fet a Barcelona i que en les darreres
dècades ha esdevingut referent internacional. Des d’una actitud de proposta, s’aporten noves visions sobre la reflexió teòrica,
les estratègies participatives en xarxa i les tendències més innovadores sobre nous productes. La docència es desenvolupa
mitjançant tallers de disseny, projectes de temàtiques diverses, laboratoris de recerca en materials i tecnologia, treball
col·laboratiu i laboratoris de fabricació digital, entre altres.

El màster consta d’una fase comuna obligatòria de 15 ECTS i perfil transversal i d’una fase optativa de 30 ECTS que inclou cinc
especialitats:

Contemporary Design (impartida en anglès)
Disseny, Innovació i Tecnologia (impartida en anglès)
Enginyeria del Disseny Industrial
Direcció d’Art en Disseny
Recerca en Disseny (especialitat transversal, que tracta les altres quatre)

Totes finalitzen amb un treball de fi de màster (TFM) específic, de 15 ECTS, que es pot orientar al projecte o a la recerca. A més
d’aquests cinc itineraris, també s’imparteixen assignatures optatives comunes en què es tracten temes empresarials, de
propietat intel·lectual i emprenedoria.

Especialitats

Contemporary Design
Disseny, Innovació i Tecnologia
Enginyeria del Disseny Industrial
Direcció d’Art en Disseny
Recerca en Disseny

DADES GENERALS

Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS

Horaris i modalitat
Presencial

Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 1.660 € (4.150 € 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. L’especialitat Contemporary
Design i Disseny, Innovació i Tecnologia s’imparteixen totalment en anglès.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) (coordinadora)
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Gelttrú (EPSEVG)
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Facultat de Belles Arts (FBBAA) - Universitat de Barcelona 

https://www.upc.edu/ca/masters/preus-i-beques
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques
https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics
http://etsab.upc.edu/ca
http://www.epsevg.upc.edu/
https://eseiaat.upc.edu/ca
http://www.ub.edu/bellesarts/
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Títol oficial
Títol oficial.

ACCÉS

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster

Places
75

Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 03/07/2023.

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.

SORTIDES PROFESSIONALS

Sortides professionals
Àmbit acadèmic i de reflexió teòrica. Accés al doctorat en Disseny.
Agències i organitzacions sobre disseny aplicat en àmbits socials, de salut i/o assistencials.
Empreses i indústries, oficines de desenvolupament de nous productes, aplicació del disseny en àmbits
inèdits i implantació en sectors emergents.
Organismes públics i privats relacionats amb el mercat, el producte, el consum i l’entorn.
Comunicació, xarxes socials, imatge i comunicació. Nous mitjans i disseny global del missatge.
Organitzacions culturals relacionades amb la societat, la cultura i l’objecte, així com la difusió d’aquestes i la
reflexió i el debat sobre aquestes qüestions.

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.

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA: NORMATIVES, CALENDARIS

Centre docent UPC
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Institucions participants
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - universitat coordinadora
Universitat de Barcelona (UB)

Responsable acadèmic del programa

https://upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/requisits-academics
https://upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/preinscripcio
https://upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio
https://www.upc.edu/sga/ca/expedient/LegalitzacioDocuments
https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/epsevg
https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/eseiaat
https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/etsab
https://upc.edu/ca
https://upc.edu/ca
http://www.ub.es/
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Josep Maria Fort Mir

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC

Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

PLA D'ESTUDIS

Maig 2023. UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

http://futur.upc.edu/JosepMariaFortMir?locale=ca
https://www.upc.edu/ca/graus/calendari-academic
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques
http://etsab.upc.edu/ca/estudis/mdb/pla-destudis-1
https://www.upc.edu
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