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Preinscripció [1]
La preinscripció per a cursar el màster el curs 2021/22 començarà a principis de
gener de 2021.
No dubti a contactar amb la coordinadora d'el màster, Marcela Castells, per a més
informació al respecte ( coordinacio.mungtm@fnb.upc.edu [2] ).
El curs 2021/22 s'oferirà el Màster Universitari en Nàutica i Gestió de l'Transport
Marítim a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest any s'oferiran 20
places de nou accés.
Tot aquell que es vulgui pre-inscriure a l'màster haurà de fer entre el dia 28 de
gener i el 23 de juliol de 2021, a través de l'aplicació web que et la Universitat
Politècnica de Catalunya per fer-ho. Es pot accedir a l'aplicació web a través del
següent link: Aplicativo preinscripción [3] .
La descripció de com fer la preinscripció es pot consultar al següent link: Ayuda
preinscripción [4] .
En cas que la demanda de places superi l'oferta, les sol·licituds seran ordenades
d'acord amb la nota d'admissió, tal com es detalla en l'apartat "perfil d'ingrés".
L'estudiant admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans de l'abans del dia
9 de juliol de 2021. La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. En el
moment de formalitzar la matrícula l'estudiant ha de presentar els originals de tota
la documentació requerida per accedir a l'màster.

Places ofertes

20

Preinscripció al màster

28 de Gener al 23 de Juliol de 2021

Publicació llista admesos/as

Llista admesos / as [5]

Matrícula

9 de Setembre de 2021
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Preinscripció extraordinaria Setembre

sense determinar

Publicació llistas definitives admesos/as

sense determinar

Matrícula extraordinaria Octubre

Pendent de concretar

Inici curs acadèmic

27 de Setembre de 2021 fins al 14 de Gener de

2022

Aplicatiu preinscripció

Aplicatiu preinscripció [3]
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