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      Tres branques, tres especialitats

    TRES MÀSTERS
• Grau en Tecnologies Marines (Marine Engineering)

MÀSTER EN GESTIÓ I OPERACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
ENERGÈTIQUES MARÍTIMES

• Grau en Nàutica i Transport Marítim

MÀSTER EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM 

• Grau  en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval

MÀSTER EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA



MÀSTER EN GESTIÓ I OPERACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
ENERGÈTIQUES MARÍTIMES

SEMIPRESENCIAL, 90 CRÈDITS (3 quadrimestres)

MÀSTER EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM

SEMIPRESENCIAL, 90 CRÈDITS (3 quadrimestres)

MÀSTER EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA

PRESENCIAL, 120 CRÈDITS (4 quadrimestres)



MÀSTER EN GESTIÓ I OPERACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
ENERGÈTIQUES MARÍTIMES

Habilita per a CAP DE MÀQUINES de la Marina Mercant

Permet dissenyar, operar, mantenir, planificar i gestionar 
instal·lacions marines des d’una perspectiva interdisciplinària 
amb  aspectes de seguretat, medi ambient i economia.

Per a què serveixen?



MÀSTER EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM

Habilita per a CAPITÀ/ANA  de la Marina Mercant

Proporciona capacitació en els camps vinculats a l’enginyeria 
nàutica i el transport marítim: 
estructura i comportament dels vaixells a la mar, logística 
del transport marítim i gestió mediambiental.

Per a què serveixen?



MÀSTER EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA

Habilita com a ENGINYER/A NAVAL I OCEÀNIC/A

Proporciona els coneixements per a la projecció, 
construcció, manteniment i inspecció de vaixells i de 
plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos 
oceànics i en la gestió i direcció d’empreses marítimes

Per a què serveixen?



Què vol dir presencial?

Cada quadrimestre: (6 assignatures)

15 setmanes x 18 hores/setmana 

3 dies classe de 17h a 20 h
2 dies classe de 15:30 a 20h

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:30 – 17  
Matemàtiques 
avançades per 
l’enginyeria naval

 
Matemàtiques 
avançades per 
l’enginyeria naval

 

17 – 18 Dinàmica del vaixell
Enginyeria de sistemes 
navals i oceànics Oceanografia Gestió de projectes

Economia i negoci 
marítim

18 – 19 Dinàmica del vaixell
Enginyeria de sistemes 
navals i oceànics Oceanografia Gestió de projectes

Economia i negoci 
marítim

19 – 20 Dinàmica del vaixell
Enginyeria de sistemes 
navals i oceànics

Oceanografia Gestió de projectes
Economia i negoci 
marítim

Horari exemple- El definitiu encara no està aprovat.



Què vol dir semipresencial?

Quadrimestres  Q1 i Q2: (6 assignatures)

1 setmana (set./ febr.) presentació (3 dies x 4 hores) 

2 setmanes presencials (no consecutives) 
         7,5 h (3 assig. ) cada dia de 14:30 h a 22 h

1 setmana avaluació (gener/juny)

Quadrimestre  Q3:  (3 assignatures + projecte)

Màxima semipresencialitat possible. 

Només pràctiques / simuladors

Alguna assignatura totalment no presencial



Horari Dilluns 17/09/2018 Dimarts 18/09/2018 Dimecres 19/09/2018 Dijous Divendre
s

16 – 18:15

 
Normativa tècnica d’inspecció i 
documentació del vaixell
 

 
Gestió de sistemes integrats.
Seguretat, medi ambient i qualitat

Gestió de projectes   

      

18:30 – 21

 
Gestió de la seguretat marítima i 
medi ambient
 

Economia i negoci marítim Lideratge i gestió d’empreses 
marítimes

  

Horari Dilluns 19/11/2018 Dimarts 20/11/2018 Dimecres 21/11/2018 Dijous 22/11/2018  

14:30 – 17

 
Normativa tècnica d’inspecció 
i documentació del vaixell
 
 

Economia i negoci 
marítim

Gestió de la seguretat 
marítima i medi ambient
 

Lideratge i gestió 
d’empreses marítimes

 

      

17 – 19:30
Gestió de la seguretat 
marítima i medi ambient
 

Gestió de projectes

Gestió de sistemes integrats.
Seguretat, medi ambient i 
qualitat
 

Economia i negoci 
marítim

 

      

19:30-22

 
Gestió de sistemes integrats.
Seguretat, medi ambient i 
qualitat
 

Lideratge i gestió 
d’empreses marítimes

Normativa tècnica d’inspecció 
i documentació del vaixell
 

Gestió de projectes  

Horari Divendres 23/11/2018
15 – 16 Gestió de sistemes integrats. Seguretat, medi ambient i qualitat
16 – 17 Gestió de projectes
17 – 18 Normativa tècnica d’inspecció i documentació del vaixell

  
18:30-
19:30 Lideratge i gestió d’empreses marítimes

19:30-
20:30

Gestió de la seguretat marítima i medi ambient
 

20:30-
21:30

Economia i negoci marítim

Horari exemple- El definitiu encara no està aprovat



Com m’hi apunto?

A l’aplicactiu dels Màsters de la UPC

https://www.upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/preinscripcio

- Accedir a l’aplicació
- Registrar-se
- Introduir la informació requerida i annexar documentació
- Realitzar el pagament de la taxa de preinscripció: 30 €
- Si has estat admès cal fer el pagament de 300 € 

per realitzar la reserva de plaça

https://www.upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/preinscripcio
https://www.upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/preinscripcio


Calendari

- Registrar-se i realitzar pagament: Abans del 30 de juny

- Admissió per la Comissió de qualitat: Primera setmana de juliol

- Pagament la reserva de plaça 300€: Abans del 8 de juliol

-  Matrícula: Primera/Segona setmana de setembre



Algunes preguntes

- I si encara no he llegit el TFG?
Admissió condicionada-Matrícula fins al 30 d’octubre

- M’he de matricular de totes les assignatures? 
            No, com a mínim cal aprovar 3 assignatures/any

- Si no puc venir els dies de la matrícula: 
Missatge a Gestió Acadèmica i et matriculen

- Si calen complements: 
Mentre es realitza el Màster
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