MATRICULA EXÀMENS DE
PROFESSIONALS DE LA MARINA
MERCANT
CONVOCATÒRIA 2018
NOTA: Els candidats s’han d’examinar en el centre en que han cursat els seus
estudis.
INSCRIPCIÓ:

Servei d’Atenció a l’Usuari de la FNB
Matins: De dilluns a divendres de 12 a 14 hores
Tardes: dimarts de 15.30 a 17 hores.

TERMINI DE MATRÍCULA: del 19 març al 6 d’abril 2018
DATES D’EXAMENS 2018
OFICIAL DE 2na CLASSE DE LA M.M (MÀQUINES) : 12 d’abril 2018 (horari a confirmar)
PILOT DE 2na CLASSE DE LA M.M.(NÀUTICA): 10 d’abril 2018 (horari a confirmar)
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:










Sol·licitud (model annexe I)
1 fotografia recent, tipus carnet amb el nom i cognoms al darrera.
Fotocòpia y original D.N.I., targeta de residència o passaport en vigor
Llibreta de Inscripció Marítima
Certificats d’embarcament originals, més el Llibre complimentat de Formació dels
alumnes/”Certificado de alumno” (annexes III i IV)*
Suport Informàtic i exposició del dia de l’examen (Oficials de 2ª Classe)(**)
Presentació en Power Point i exposició el dia de l’examen (Pilots de 2ª
Classe)(***)
Títol acadèmic o resguard de la tramitació del títol de Diplomat, Grau o Llicenciat
(per a Pilots i Oficials de Màquines)
Certificat de pràctiques superades (****)

(*) Així mateix, per a la validesa i el còmput dels períodes d'embarcament
realitzats en bucs espanyols o estrangers, l'interessat haurà de presentar la
següent documentació (Ordre de 21 de juny de 2001 sobre targetes professionals
de la marina mercant article 6):
1) Una declaració en el model oficial de l'annex III comprensiva dels bucs on ha
prestat serveis.
2) Un certificat de l'empresa naviliera en el model de l'annex IV, per a cadascun
dels bucs que hagi prestat serveis, signada pel Capità o l'empresa naviliera. En

cas de bucs estrangers, aquesta certificació podrà emetre's en idioma anglès
segons el model de l'annex IV.
3) En cas de bucs espanyols, els seients d'embarcament i desembarcament de la
llibreta marítima degudament segellats, i quan es tracti de bucs estrangers,
hauran d'acompanyar-se còpies compulsades dels contractes de treball (si fos el
cas) i fotocòpia de la documentació oficial del enrolament en cada buc «discharge
book» o «seamen book».
4) Els alumnes que hagin començat les seves pràctiques per primera vegada a
partir del 25 de gener de 2013 hauran d'aportar emplenat el Llibre de registre de
formació per a alumnes.

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA:
-

Suport Informàtic i exposició dia de l’examen.

(**) OFICIALS:
Sobre el treball, s’ha de preparar un pdf amb el resum de les seves pràctiques,
similar al que van presentar per a l'assignatura de Pràctiques en Vaixell, que
s’ha d’enviar per correu electrònic al Secretari del tribunal, Dr. Ramon Grau Mur
(rgrau@cen.upc.edu) o bé, en un CD uns dies abans de l'examen.
Es recomana preparar una presentació en PowerPoint d'entre 10 i 20 minuts
amb el resum de les seves pràctiques. No l'han de lliurar. Solament projectar-la
i explicar-la el dia de l'examen.
(***) PILOTS:
Presentació en un PowerPoint o mitjà similar de màxim 20 minuts, de la seva
experiència personal a bord d'un o diversos bucs. Aquesta presentació consistirà
de dues parts:
Característiques del buc, mitjans de càrrega/descàrrega, equipament del pont
de govern, mitjans i instal·lacions per a la maniobra i equips/instal·lacions de
seguretat/salvament sobre un dels bucs en què han estat embarcats, ampliar
un tema dels següents processos: carrega/descàrrega, maniobres,
meteorologia, dret marítim, seguretat i medi ambient, operacions portuàries,
etc.
No l'han de lliurar. Solament projectar-la i explicar-la el dia de l'examen.

(****) MODALITATS DE
PRÀCTIQUES DE TALLER:

PRÀCTIQUES

PER

AL

CÒMPUT

DE

LES

Conforme al artículo 13.1.b del RD 973/2009, de 12 de junio, el tiempo máximo
de prácticas de taller a presentar por cada alumno será de 6 meses, respetándose
los plazos máximos de 4 meses por modalidad. Se reconoce las siguientes tres
modalidades de prácticas para cómputo de las prácticas de taller para la obtención
del título de Oficial de Máquinas de Segunda de la Marina Mercante, que deberán
cumplir los siguientes requisitos de forma y tiempo que se explican a continuación:
1. Prácticas curriculares:
Prácticas de taller o laboratorio realizadas en las asignaturas cursadas en las
titulaciones universitarias oficiales de diplomado o licenciado o título de grado,
que se ajusten a lo dispuesto en la sección A-III/1 o en la sección A-III/6 del
Código STCW respectivamente. La equivalencia es de 10 días del período de
prácticas en taller por cada crédito ECTS cursado. La acreditación de estas
prácticas se realiza por cada escuela/facultad mediante la expedición del
correspondiente certificado a cada alumno. Tiempo máximo de reconocimiento:
4 meses.
2. Prácticas externas.
Prácticas realizadas en empresas del ámbito del sector marítimo, bajo la tutela
de la universidad correspondiente, dónde el alumno haya desarrollado las
competencias incluidas en la sección A-III/1 o en la sección A-III/6 del Código
STCW respectivamente. La equivalencia temporal es directa. Son prácticas
sujetas a convenio de cooperación educativa (CCE) entre la universidad y la
empresa conforme a la legislación vigente. El reconocimiento del periodo de
prácticas por esta modalidad será el que se establezca en el convenio firmado a
tal efecto. La acreditación de estas prácticas la realizará cada escuela/facultad
mediante la expedición del correspondiente certificado a cada alumno. Tiempo
máximo de reconocimiento: 4 meses.
Se reconoce esta modalidad para aquellos estudiantes que realicen prácticas
extracurriculares de manera voluntaria a lo largo de su carrera académica.
3. Experiencia previa en cargos con funciones operacionales:
Reconocimiento de experiencia laboral/profesional en empresas del ámbito del
sector marítimo, desarrollando las competencias en la sección A-III/1 o en la
sección A-III/6 del código STCW. La empresa deberá certificar los trabajos
realizados por el alumno en su taller y la universidad comprobará que esos
trabajos se ajustan a las competencias incluidas en la sección A-III/1 o en la
sección A-III/6 del Código STCW. El reconocimiento del periodo de prácticas de
taller por esta vía sería el que conste en la vida laboral o el contrato aportado
por el estudiante. Tiempo máximo de reconocimiento: 4 meses.

