EnginyERia
DE CaMinS,
CanaLS
i PORTS
T’habilita
per a l’exercici

de la professió
regulada d’enginyer/a
de camins, canals i
ports.

Podràs realitzar
el treball de fi
de màster (TFM)
d’un tema innovador
i creatiu d’una de les
especialitats.

M

El teu talent, aposta de futur

Per a més informació consulteu:

www.camins.upc.edu/estudis

Escola Tècnica Superior d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Barcelona

SC UPC, 2016 (9479).
Imatge coberta: Investigadors de l’ETSECCPB treballen en projectes de recerca en energia eòlica off-shore, tant pel que fa
al disseny i construcció de molins flotants com a la modelització i medició del vent d’aquestes instal·lacions marines.

MÀSTER En

MÀSTER En

EnginyERia
DE CaMinS,
CanaLS
i PORTS

ESCOLA DE CAMINS
Escola Tècnica Superior d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Barcelona

MÀSTER en

enginyeria
DE CAMINS,
CANALS
I PORTS
Amb el màster en Enginyeria de
Camins, Canals i Ports obtindràs
una formació multidisciplinària
i tecnològica avançada, que et
permetrà introduir-te en la recerca,
el disseny i l’anàlisi, alhora que
t’habilitarà per exercir la professió
d’enginyer de camins, canals i ports.

120

ECTS

Accés al doctorat industrial en
Enginyeria Civil i Geoambiental

El pla d’estudis reforça la formació
fisicomatemàtica i cientificotècnica
adquirida al grau, mitjançant la utilització
de les tècniques més avançades
i experimentals de modelització en
l’àmbit de l’enginyeria.
Proporciona als futurs professionals una
sòlida base tècnica per dissenyar i dirigir
el desenvolupament d’infraestructures,
planificar i gestionar serveis i recursos
mediambientals, per tal d’incidir
en l’ordenació del territori.

Què cursaràs?

El programa consta d’un total de
120 crèdits ECTS, dividits en quatre
semestres (dos cursos acadèmics).

1

doctorat
Erasmus Mundus

5

doctorats amb
Menció cap
a l’Excel·lència

5

centres
de recerca

Sortides professionals

Internacionalització

El màster promou l’adquisició i el
desenvolupament de les habilitats
necessàries per incorporar-te a
empreses d’enginyeria, constructores,
consultories, organitzacions
governamentals o instituts de recerca,
tant nacionals com internacionals.
La direcció d’equips en àmbits marítims
o costaners, de recursos hídrics
i abastament d’aigua, en projectes
d’estructures, ordenació del territori,
logística, transports i mediambient
i mecànica computacional, són algunes
de les sortides professionals, però cada
cop més els enginyers i enginyeres
civils s’incorporen en àrees diverses de
negoci empresarial, gràcies a la seva
capacitat d’anàlisi i de resolució de
problemes complexos, competències
molt valorades en els diferents sectors
industrials i de serveis.

Oferim més de 200 places de mobilitat
internacional per cursar assignatures o
bé el teu treball de fi de màster.

Dobles diplomes
Dobles titulacions internacionals amb
institucions de primer nivell per obtenir
el títol d’enginyer o enginyera a l’Escola
de Camins i el de la universitat sòcia,
tant de l’àmbit de l’enginyeria civil com
de la gestió.

Pràctiques
en empreses

Xarxes internacionals
L’Escola de Camins participa en les
xarxes internacionals més reconegudes,
com són: CLUSTER, EUCEET, TIME,
CINDA i Smile-Magalhães.

Impulsem el coneixement de llengües
estrangeres incrementant, any rere any,
el nombre d’assignatures impartides
en anglès.

laboratoris amb
tecnologies innovadores

laboratoris i grups de recerca dins
l’Escola de Camins, en una empresa o
en el marc d’un programa de mobilitat.

Requisits específics
Aquest màster s’adreça a graduats
i graduades d’Enginyeria Civil
i d’Enginyeria d’Obres Públiques,
en el marc d’un programa acadèmic
integrat. En el cas d’estar en possessió
d’un altre títol universitari, cal cursar
complements de formació. Per a més
informació, consulta el web del màster:
www.camins.upc.edu/estudis

Podràs realitzar pràctiques, tant
nacionals com internacionals, en
empreses i institucions, per adquirir
experiència professional.

Idiomes

19

Treball de fi de màster

Reconeixement
internacional
Anualment, el professorat de l’Escola
rep diversos premis i reconeixements
nacionals i internacionals per la seva
activitat docent i investigadora.
Tant els QS World University Rankings
com el National Taiwan University Ranking
(NTU Ranking) ens posicionen com la
primera universitat espanyola en el camp
d’Enginyeria Civil, i la 39.ª i 50.ª a nivell
mundial, respectivament.

Tindràs l’opció de realitzar el treball de
fi de màster a diferents departaments,

1r curs

2n curs

Escolliràs l’especialització que vols
cursar (35 ECTS).

Mecànica de medis continus

9

Especialitat en enginyeria d’estructures i construcció

35

Modelització numèrica

9

Especialitat en enginyeria del terreny

35

Anàlisi d’estructures

7,5

Especialitat en enginyeria de l’aigua

35

Infraestructures hidràuliques

4,5

Especialitat en enginyeria computacional

35

Especialitat en enginyeria del transport i urbanisme

35

Especialitat en enginyeria ambiental i sostenibilitat

35
25

Treball de fi de màster

25

Enginyeria d’estructures

6

Enginyeria computacional

6

Geomecànica i enginyeria del terreny

6

Enginyeria de l’aigua

6

Planificació i gestió del transport en el territori

6

Ampliació de formació
científica i tecnològica

Aplicació de ciències i
tecnologies avançades

Especialitat

Treball de fi de màster
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