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Erasmus Mundus master's degree in
Science in Fire Safety Engineering
(IMFSE)

L'Erasmus Mundus master's degree in Science in Fire Safety Engineering prepara l'estudiantat per a activitats professionals dins
del camp en evolució de l'enginyeria de seguretat contra incendis. Obtindràs un coneixement ampli d'alt nivell gràcies a
l'experiència conjunta de tres socis amb un paper líder en la recerca i l'educació en FSE a Europa. Tens la possibilitat de canviar
el teu lloc d'estudi cada semestre.

DADES GENERALS

Durada i inici
2 anys, 120 crèdits ECTS

Horaris i modalitat
Presencial

Idiomes
Anglès

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

ACCÉS

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster

Places
15

Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora
següent:
Universiteit Ghent

SORTIDES PROFESSIONALS

Sortides professionals
Empreses de consultoria de protecció contra incendis.
Oficines de disseny dʻestabilitat estructural i/o equipament tècnic dʻedificis.
Oficines darquitectes.
Serveis de prevenció d'incendis de les grans ciutats.
Responsable de prevenció d'incendis a la indústria.
Departaments de prevenció dels cossos de bombers.
Indústria d'equips de protecció contra incendis.
Experts en incendis a companyies d'assegurances.
Experts en incendis d'organismes governamentals.
Laboratoris d'assaig de normes.
Consultories d'avaluació de l'impacte ambiental.
Organitzacions de salut i seguretat.
Instituts de recerca i educació.

Competències

http://imfse.be/
https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics
https://upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/requisits-academics
https://oasis.ugent.be/oasis-web/registratie?target=inschrijven&aj=2023&arCode=EMFISA
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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

Programa europeu
Erasmus Mundus

Centre docent UPC
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Institucions participants
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
ETH Zurich
Lund University
Universiteit Ghent - universitat coordinadora
University of Edinburgh
University of Maryland
University of Queensland
University of Science and Technology of China

Responsable acadèmic del programa
Eulàlia Planas

PLA D'ESTUDIS

Maig 2023. UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/eebe
https://upc.edu/ca
https://ethz.ch/en.html
https://www.lunduniversity.lu.se/
https://imfse.be/
https://imfse.be/
https://www.ed.ac.uk/
https://www.umd.edu/
https://civil.uq.edu.au/
https://en.ustc.edu.cn/
https://futur.upc.edu/EulaliaPlanasCuchi?locale=ca
https://studiekiezer.ugent.be/international-master-of-science-in-fire-safety-engineering-EMFISA-en/programma/2023
https://www.upc.edu
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