
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓ DE NOUS ESTUDIS DE GRAU I MÀSTER  

PER AL CURS 2014-2015 (DEFINITIVA) 
 

 
Acord núm. 182/2013 del Consell de Govern pel qual s’aprova la programació 
de nous estudis de Grau i Màster per al curs 2014-2015 (DEFINITIVA). Aquest 
acord queda condicionat a l’informe favorable del Consell Social. 
 
 

• Document proposta informat favorablement per la Comissió de Docència 
i Estudiantat celebrada el dia 30/09/2013. 
 

• Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el dia 8/10/2013. 
 
 

 
 
 

DOCUMENT CG 32/10  2013 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Vicerectorat de Política Acadèmica 
Barcelona, 8 d’octubre de 2013 
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Tal com preveu el document de Consell de Govern (Acord núm. 28/2012) pel qual s’aprova el 
document d’orientacions per a les propostes de màsters, i atenen al procediment i calendari de 
planificació de l’oferta acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya, es presenta l’anàlisi 
de les propostes de nous màsters i graus, tant de centres propis de la UPC com de centres 
adscrits, que s’ha d’enviar a la Direcció General d’Universitats per tal que s’autoritzi la presentació 
a verificació entre els mesos de setembre i octubre de 2013. 

 
Les propostes presentades responen a diferents necessitats: 
 
• Completar el mapa de màsters amb atribucions, que es van posant en marxa 

progressivament des del curs acadèmic 2012-2013 
• Reorganització del mapa dels àmbits pendents: Arquitectura i E. Civil 
• Reverificacions de títols de màster 
 
Els centres responsables dels títols han fet arribar la fitxa de programació corresponents que 
s’han posat a disposició dels membres de la Comissió de Docència i Estudiantat. Un cop feta 
l’anàlisi, en aquest document es presenta la proposta d’aprovació. 
 
1. Graus que es proposa aprovar a la Comissió de Docència i Estudiantat:  
 

• Grau en Arquitectura (Itineraris ETSAB i ETSAV) (Res 12245 de 28 de juliol 2010). 
Pendent de consensuar el nom 

• Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (EUNCET) 
• Grau en Creació Digital per a l'Entreteniment i Videojocs (CITM) 

 
2. Màsters que es proposa aprovar 
 
Màsters amb atribucions 
 

• Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (ETSEIAT) 
• Màster Universitari en Enginyeria Industrial (itinerari ETSEIB) 
• Màster Universitari en Enginyeria Marina (FNB) 
• Màster Universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (FNB) 

 
Màsters a reverificar: 
 

• Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials (ETSEIB) 
• Màster Universitari en Logística, Transport i Mobilitat (ETSEIB) 
• Màster Universitari en Enginyeria d’Edificació (EPSEB) 
• Màster of Science in Telecommunication Engineering & Management (EETAC)  
• Master Universitari in Aerospace Science and Technology (EETAC) 

 
Màsters emergents: 
 

• Màster Universitari en Tecnologies per a les Indústries Alimentàries i de Biosistemes 
(ESAB) 

• Màster Universitari en Intervenció en l'entorn construït. (De la casa a la ciutat per a 
una habitabilitat sostenible) (ETSAV) 

• Màster Internacional en Enginyeria del Cuir (EEI) 
• Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) (itinerari EUNCET i 

EAE) 
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3. Màsters que es proposa verificar,condicionats a que no incrementin el nombre de punts 

PAD 
 
• Màster Universitari en Enginyeria Civil (ETSECCPB) 
• Màster Universitari en Enginyeria Ambiental (ETSECCPB) 
• Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció (ETSECCPB) 
• Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica (ETSECCPB) 

 
4. Màsters que es proposa ajornar per al curs 2015-2016 a petició del centre ETSAB (i per 

tant, mantenen els actuals màsters per al curs 2014-2015) 
 

• Màster Universitari en Arquitectura (màster amb atribucions, itineraris ETSAB i ETSAV) 
• Màster Universitari en Arquitectura: Teoria i Projecte (ETSAB) 
• Màster Universitari en Paisatgisme (ETSAB, amb col·laboració de l’ESAB) 
• Màster Universitari en Tecnologia de l'Arquitectura i Responsabilitat Mediambiental 

(ETSAB) 
• Màster Universitari en Urbanisme i Gestió Urbanística (ETSAB) 

 
5. Màsters que es proposa no presentar a la CPOA 

 
• Màster Universitari en Enginyeria Mecànica (ETSEIB). Màster emergent que suposa 

increment d’encàrrec docent. En la reestructuració de l’àmbit ja es va posar en marxa 
algun màster emergent, i l’àmbit ha incrementat l’oferta. 

• Màster Universitari en Tècniques Geomàtiques en Enginyeria (EPSEB, 
interuniversitari). Màster emergent que suposa increment d’encàrrec docent. No 
previst en la reorganització de l’àmbit. 

• Màster Universitari en Enginyeria Telemàtica i de Comunicacions (COMNET) 
(ETSETB). Màster homòleg al Màster d’Enginyeria de Telecomunicacions però sense 
atribucions per permetre l’accés d’estudiants de fóra de l’EEES 

• Naval Arquitecture and Offshore Engineering (FNB). Màster emergent amb 
atribucions d'Enginyer Naval que suposa increment d’encàrrec docent. 

• Màster en Enginyeria de processos de gestió i de producció (interuniversitari 
internacional) (EPSEM). Màster emergent. No es justifica amb el nombre d’estudiants 
globals de Manresa, i pot reduir la matrícula dels ja existents 

• Màster universitari en Direcció de Màrketing (EAE). Màster emergent. EAE no disposa 
encara de màsters. De moment solament es posa en marxa l’MBA 

• Màster universitari en Business Digital (MBD) (EUNCET). Màster emergent. EUNCET 
no disposa encara de màsters. De moment solament es posa en marxa l’MBA 

• Màster universitari en Logística i comerç internacional (EUNCET). Màster emergent. 
EUNCET no disposa encara de màsters. De moment solament es posa en marxa l’MBA 

• Màster universitari Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (EUNCET). Màster 
emergent. EUNCET no disposa encara de màsters. De moment solament es posa en 
marxa l’MBA 

• Màster universitari en Advanced Architecture Research (FPC-Centre adscrit). Màster 
emergent. De moment solament es posa en marxa l’ENGINPLANT  

• Màster universitari en Advanced Enviroments. Sustainable Intervention in European 
Metropolitan Parks (FPC-Centre adscrit). Màster emergent.  

 
 

 


