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1. Presentació

Aquest document pretén donar resposta a un encàrrec de Barcelona Activa SAU 
SPM i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per identificar els màsters im-
partits a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que estan clarament orien-
tats a atraure els millors candidats a escala internacional i que competeixen di-
rectament amb l’oferta formativa d’excel·lència mundial en l’atracció de talent. 
Aquests màsters, que hem anomenat màsters d’excel·lència global (MEG), cons-
titueixen una important font de talent per a l’economia de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

El concepte de màster d’excel·lència global (MEG) fa referència a dues qüesti-
ons. D’una banda, d’excel·lència per considerar que són referents dins la seva 
disciplina i que ofereixen una formació de primera qualitat mundial que atrau 
els millors candidats. De l’altra, global perquè, si han de captar els millors can-
didats d’arreu, han de tenir una orientació clarament internacional. D’aquesta 
manera, en aquest recull els màsters identificats com a màsters d’excel·lència 
global són els que compleixen, de manera clara i indissociable, aquestes dues 
característiques.

En aquest sentit, és important remarcar, ja des de l’inici, que alguns altres màs-
ters no seleccionats en l’estudi també poden ser considerats d’excel·lència, però 
només els que aquí presentem tenen una orientació clarament internacional.

Així mateix, l’informe s’ha fet arribar als rectors de totes les universitats de 
l’AMB per tal que donessin conformitat de la informació continguda.

Amb aquestes premisses s’ha elaborat el recull que aquí es presenta. 
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2. Metodologia

En aquest apartat s’explica la metodologia emprada per a la recopilació dels 
màsters d’excel·lència global (MEG).

El primer pas en el plantejament de la investigació va ser definir l’element d’anà-
lisi, és a dir, el tipus de màster a considerar. Atès que l’objectiu del treball era 
identificar els cursos que estan competint actualment per atraure talent global, 
en un inici es va decidir restringir l’anàlisi únicament als denominats “màsters 
propis”. Els motius van ser principalment dos:

•  D’una banda, els màsters propis tenen més trajectòria de funcionament i, per 
tant, acumulen més elements de valoració i comparativa internacional, a dife-
rència dels màsters oficials, creats en el marc de la implantació de l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior i posats en marxa el curs 2006-2007. 

•  De l’altra, els màsters propis s’han desenvolupat sota criteris de qualitat certifi-
cats per la mateixa universitat amb l’objectiu de competir en el mapa de l’oferta 
formativa d’educació superior, mentre que els màsters oficials, que són una for-
mació reglada, s’han elaborat d’acord amb un procés de regulació que estableix 
els paràmetres de qualitat i certificació. Per tant, en el cas dels màsters pro-
pis, és més fàcil identificar quins són els elements de qualitat aportats per cada 
màster i quina és la seva orientació respecte al mercat internacional.

Malgrat aquest plantejament inicial, es va decidir ampliar el recull als màsters 
oficials per altres motius:

•  Els màster oficials acabaran tenint un pes majoritari en l’oferta formativa d’edu-
cació superior i el seu reconeixement a escala europea constitueix sens dubte un 
important element d’estímul a la mobilitat laboral entre països.
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Màsters dels centres docents de referència de l’AMB impartits el 2008-09

Barcelona Graduate School of Economics (BSGE) 6

Fundació Universitat Politècnica de Catalunya 67

Elisava - Escola Superior de Disseny (UPF) 19

ESCI - Escola Superior de Comerç Internacional (UPF) 2

IBEI - Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (UAB, UB, UPF, UPF, UOC) 2

IDEC - Institut d’Educació Contínua (UPF) 44

Universitat Abat Oliva 5

Universitat Autònoma de Barcelona 238

Universitat de Barcelona2  417

Universitat de Navarra - IESE 4

Universitat Internacional de Catalunya 36

Universitat Politècnica de Catalunya 58

Universitat Pompeu Fabra 26

Universitat Ramon Llull - ESADE 19

Universitat Ramon Llull - La Salle 37

TOTAL MÀSTERS DE L’AMB 980

Per obtenir la informació d’interès per a la recopilació, la investigació s’ha basat 
en la informació oferta pels mateixos centres docents, mitjançant uns formularis 
ad hoc, com també en la cerca en línia als corresponents portals webs oficials, 
perquè és la font d’informació més accessible i viable i, també, el mitjà que el 
candidat estranger a graduar-se utilitza en la seva cerca formativa. Alhora, amb 
aquest interès de situar-se en la perspectiva del futur graduat estranger, per a la 
identificació dels MEG es van consultar els portals web en la seva versió anglesa, 
ja que aquesta és la llengua internacional actual i que majoritàriament utilitza 
l’aspirant estranger en la seva cerca. 

Amb aquest enfocament, primerament es va comptabilitzar el nombre de màs-
ters existents a l’AMB i posteriorment es va procedir a seleccionar els que es 
podien considerar màsters d’excel·lència global (MEG). Per a aquesta segona 
tasca, es va elaborar una bateria d’indicadors que il·lustren aspectes rellevants 
per avaluar l’excel·lència global dels màsters i que, per tant, un MEG hauria de 

2 Les dades proporcionades per la Universitat de Barcelona són globals i inclouen les de l’Ins-
titut de Formació Contínua, IL3.

Principals universitats i centres específics de formació superior de l’AMB

Universitats públiques:

•  Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

•  Universitat de Barcelona (UB) i IL3

•  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Fundació UPC

•  Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’IDEC

Universitats privades:

• Universitat Abat Oliva (UAO-CEU)

• Universitat de Catalunya (UIC)

•  Universitat de Navarra (UdN). S’ha analitzat el centre docent IESE que, localitzat 
a Barcelona, pertany a aquesta universitat.

•  Universitat Ramón Llull (URL). S’han analitzat els centres docents d’ESADE i La 
Salle.

Altres centres:

S’han analitzat també dos centres docents que imparteixen màsters a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) i que han estat creats, entre d’altres entitats, per 
universitats públiques de l’AMB. Són els següents:

•  Barcelona Graduate School of Economics (BGSE): formada per les universitats 
UAB i UPF, entre altres entitats. Tal com es mostrarà al capítol 3 del document, 
en les fitxes descriptives dels cursos, no tots els màsters estan impartits conjun-
tament per les dues universitats.

•  Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI): entitat promoguda per les uni-
versitats catalanes UPF, UAB, UB, UPC i UOC1, entre altres entitats. 

1 Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta universitat ofereix ensenyament a distància, per 
aquest motiu no ha estat inclosa en aquest estudi.



2. Metodologia 

12

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

2. Metodologia 

13

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

[Sí/No, i %]

b.4)  Professorat local internacional [Sí/No, i %]

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

[Sí/No, i nombre d’organitzacions amb 
les quals es té conveni, o similar, per a 
les estades professionals]

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

[Sí/No, i nombre d’organitzacions patro-
cinadores]

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

[Sí/No, i tipus: beques, crèdits amb con-
dicions preferents, etc.]

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

[% d’alumnes estrangers, amb la distri-
bució:]

Resta UE (no Espanya)
Amèrica del Nord
Amèrica del Sud
Àsia
Àfrica i altres

b.9) Inserció laboral dels graduats [% d’alumnes que treballen tres mesos 
després d’haver finalitzat el màster, ja 
sigui en equips de recerca de la mateixa 
universitat o en altres llocs; i % d’alum-
nes que fan un doctorat]

A) Indicadors eliminatoris

Els indicadors eliminatoris són els que il·lustren aspectes essencials de l’enfo-
cament internacional del curs i de la seva capacitat per atraure el millor talent 
a la regió. I per aquest motiu, els màsters d’excel·lència global han de complir 
satisfactòriament tots aquests indicadors.

a.1) Presencial

Definició: Màster majoritàriament presencial que requereix que l’alumne resi-
deixi a Barcelona un període mínim d’un curs acadèmic (9 mesos).

Generalment, aquesta informació apareix a l’apartat de metodo-
logia del programa.

complir. A continuació es presenten aquests indicadors i l’argumentació que hi 
ha darrere cadascun d’ells.

La consulta en línia es va portar a terme entre el 16/11/2008 i el 09/12/2008 per 
als màsters propis. Un cop sistematitzada la informació recollida en la cerca en 
línia, per als màsters propis en què hi havia dubtes en la informació d’algun dels 
indicadors o la informació no estava accessible en línia, es va contactar telefòni-
cament amb la direcció/coordinació del curs per tal d’aclarir-los i/o obtenir-la.  
Aquests contactes es van realitzar entre el 08/01/2009 i el 16/01/2009, i la infor-
mació es va obtenir, telefònicament i per correu electrònic, entre el 08/01/2009 i 
el 24/01/2009. 

A partir de l’enviament del document previ als rectors de les universitats menci-
onades, i a petició d’aquests, es va ampliar l’informe recopilatori amb els màs-
ters oficials. En aquesta segona fase, en primer lloc es va fer una consulta en 
línia entre l’1/06/2009 i l’11/06/2009 per a la recerca entre els màsters oficials, i 
en segon lloc es va passar un formulari-enquesta el 26/06/2009, l’última trame-
sa d’informació del qual es va rebre i incorporar al recull el maig de 2010.

Es van definir dos tipus d’indicadors: els eliminatoris, o de selecció dels MEG, i 
els de caracterització.

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial [Sí/No]

a.2) Web en anglès [Sí/No]

a.3) Docència en anglès [Sí/No, i %]

a.4) Requisit domini anglès [Sí/No]

a.5) Great CV [Sí/No]

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació [Sí/No, i explicació opcional]

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

[Sí/No, i, si és el cas, membres del con-
sorci]
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Argumentació: El domini de la llengua vehicular del màster és essencial no sols 
per a l’aprofitament del màster per part del sol·licitant, sinó també 
per a la resta d’alumnes i per al bon funcionament de les sessions.

Tots els màsters de referència internacional estableixen aquest 
criteri com un requisit indispensable per a l’admissió al curs i, en 
aquest sentit, sol·liciten que l’alumne presenti algun dels docu-
ments citats anteriorment o, excepcionalment, realitzi un examen 
de la mateixa universitat en aquesta matèria. D’aquí que s’hagi 
inclòs a la bateria d’indicadors.

a.5) Great CV

Definició: L’acceptació de la sol·licitud d’ingrés al curs requereix que l’aspi-
rant tingui un CV brillant.

Argumentació: Tal com defensen els màsters de referència internacional d’ar-
reu, l’excel·lència del curs no resideix només en el seu professo-
rat, sinó que en gran part està en els seus alumnes. Per aquest 
motiu, els màsters de prestigi només accepten aspirants amb CV 
brillants, ja que això és clau perquè aquests segueixin adequada-
ment el curs i alhora siguin una bona publicitat per al mateix curs 
en el mercat professional.

Els diferents MEG, en l’apartat d’admissions, estableixen els requi-
sits acadèmics (i professionals en alguns casos) dels aspirants.

B) Indicadors de caracterització

Els indicadors de caracterització són els que fan referència a diferents aspectes 
que reforcen l’enfocament global i d’excel·lència del curs formatiu, i que així el 
poden situar en millor posició internacional. Per això s’apliquen als màsters que 
compleixen satisfactòriament els indicadors eliminatoris.

b.1) Cartes de recomanació

Definició: Establiment de disposar de cartes de recomanació com a requisit 
d’admissió al màster.

Argumentació: Aquest és un aspecte clau en l’atracció de talent a la regió a través 
de la seva oferta formativa. Per tal que el territori es beneficiï de 
l’atracció de talent estranger, i que fins i tot aquest pugui actuar 
posteriorment de manera professional a la regió, cal que l’alum-
ne hagi de residir al territori de manera estable en el període de 
temps que dura el curs. 

a.2) Web en anglès

Definició: El portal web del màster ofereix la possibilitat de veure en llengua 
anglesa tota la informació bàsica d’interès del curs. 

Argumentació: Per tal que l’estudiant amb vocació internacional d’un altre país 
pugui valorar i comparar un curs a Barcelona amb un altre d’ofert 
per un centre de referència d’un altre país, cal que pugui veure 
tota la informació del màster en la llengua internacional actual, 
és a dir, en anglès. 

a.3) Docència en anglès

Definició: La llengua vehicular del màster és l’anglès en un mínim demos-
trable superior al 50%.

Argumentació: La vocació internacional del curs (globalitat), i que així pugui com-
petir en igualtat amb els màsters de referència d’altres indrets, 
passa necessàriament perquè la llengua vehicular del curs sigui 
la llengua internacional actual (anglès), sens perjudici de l’ac-
tiu que suposa en l’escena internacional el domini del castellà. 
Aquest aspecte està alhora relacionat amb la possibilitat de dis-
posar de professors estrangers de prestigi internacional.

a.4) Requisit domini anglès

Definició: L’acceptació de la sol·licitud d’ingrés al curs requereix la demos-
tració del domini de l’anglès com a llengua de treball. 

Aquesta competència es pot acreditar mitjançant la superació 
d’exàmens reconeguts internacionalment a aquest efecte (TOEFL, 
Cambridge, etc.) o realitzant un examen del mateix centre docent.
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b.4) Professorat local internacional

Definició: Docents –siguin espanyols o no– que actualment pertanyen a or-
ganitzacions localitzades a Espanya, però que tenen una carrera 
investigadora o professional internacional; és a dir que formen o 
han format part d’entitats estrangeres, internacionals o transna-
cionals; o que sense formar-ne part han treballat en entorns cla-
rament internacionals.

Argumentació: Aquest indicador s’inclou per reflectir els docents de perfil inter-
nacional que no queden identificats amb l’indicador b.3). Són els 
docents (espanyols i no espanyols) que actualment pertanyen a 
organitzacions locals, però que tenen una carrera investigadora o 
professional clarament internacional.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions d’enfocament internacional

Definició: El programa contempla pràctiques professionals o estades inten-
sives a organitzacions de rellevància internacional.

Argumentació: Una manera de detectar l’interès del mercat laboral en els futurs 
graduats (com a símbol de la seva excel·lència) és veure si hi ha 
entitats que ofereixen pràctiques per als seus membres. Alhora, 
atenent la dimensió internacional del programa, per una part, 
s’observa si aquestes pràctiques són a organitzacions interna- 
cionals, en les quals podran clarament utilitzar la llengua vehicu-
lar del màster al lloc de treball, i per altra, si existeixen estades a 
organitzacions internacionals durant el programa. 

b.6) Patrocinadors locals de prestigi internacional, transnacionals o estrangers

Definició: El programa té el patrocini d’entitats locals de prestigi internacio-
nal, transnacionals o estrangeres.

Argumentació: El fet que entitats de prestigi internacional patrocinin el programa 
demostra un interès elevat en aquest i especialment en els seus 
graduats, cosa que reflecteix l’excel·lència del curs. 

Argumentació: Els màsters de referència internacional tenen en comú el requisit 
d’admissió que els sol·licitants disposin de cartes de recomanació 
(generalment, dues). Aquest aspecte està especialment relacionat 
amb l’excel·lència de l’alumne i suposa una garantia addicional de 
la seva qualitat professional.

Aquesta condició es troba en l’apartat d’admissions dels progra-
mes.

b.2) Consorci promotor amb entitats no estrangeres de prestigi i/o conveni  
amb entitats estrangeres de prestigi

Definició: El promotor del curs és un consorci d’entitats de prestigi (locals 
o estrangeres) i/o el programa té conveni amb diferents entitats 
de prestigi.

Argumentació: Tot i que no és un aspecte necessari perquè el màster es consi-
deri un MEG, la participació activa i directa de diverses entitats de 
prestigi (locals o internacionals) en la configuració i desenvolupa-
ment del màster és un element de qualitat addicional.

Els diferents programes dels cursos fan publicitat dels promotors 
i els convenis que tenen amb altres entitats, ja que són conscients 
del prestigi que això transmet.

b.3) Professorat que treballa a organitzacions fora d’Espanya

Definició: Docents del curs que pertanyen (treballen) a organitzacions fora 
d’Espanya, i que es traslladen a l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na per impartir el curs. 

Argumentació: Un dels aspectes destacats en els MEG és, igual que en l’alum-
nat, la diversitat i excel·lència del seu professorat. Un MEG pro-
cura disposar dels millors docents a escala internacional, i això 
passa per la incorporació puntual de determinats professionals 
pertanyents a entitats d’altres països. Cal apuntar que en aquest 
indicador l’aspecte important és la pertinença organitzativa i no la 
nacionalitat del docent.
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3.  Resultats de l’informe recopilatori

En aquest apartat es presenten els resultats de la investigació realitzada apli-
cant la metodologia que s’ha explicat al capítol 2. Per fer-ho, s’ha adoptat una 
lògica de més general a més concret. En primer lloc, es mostra una visió genè-
rica dels MEG en el marc de l’oferta de màsters propis de les principals univer-
sitats de l’AMB. D’aquesta manera es veu el pes d’aquests màsters en el conjunt 
de l’oferta formativa existent. Posteriorment, es presenta la distribució temàtica 
dels MEG, atès que aquest aspecte és un tema d’interès pel que fa a veure si 
existeix alguna concentració de l’oferta formativa dels MEG en alguna branca de 
coneixement. Finalment, es presenta una fitxa descriptiva estandarditzada per 
a cada un dels MEG identificats, en la qual figuren els diferents indicadors que 
s’han aplicat en el treball.

3.1 Anàlisi global

Tal com s’ha dit en l’apartat metodològic, s’han analitzat els màsters propis i els 
oficials de l’AMB utilitzant els indicadors elaborats per a aquest informe recopi-
latori. Entre els cursos existents, seixanta-sis s’han identificat com a màsters 
d’excel·lència global (MEG), entenent com a tals els que compleixen de manera 
clarament satisfactòria tots els indicadors eliminatoris. 

D’aquesta manera, els MEG suposen el 6,73% del total de màsters dels princi-
pals centres docents de l’AMB.

El gràfic següent mostra el pes dels MEG en el conjunt de l’oferta formativa de 
màsters propis de l’AMB. 

b.7) Ajudes al finançament de la matrícula

Definició: El màster ofereix als alumnes admesos línies d’ajuda al finança-
ment del pagament de la matrícula. 

Argumentació: Un compromís dels MEG és que l’aspecte econòmic no sigui un 
obstacle perquè candidats brillants puguin sol·licitar l’ingrés al 
curs. Per tant, ofereixen diferents ajudes per tal de poder afrontar 
el pagament de la matrícula.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i procedència geogràfica

Definició: Percentatge d’alumnes no espanyols sobre el total de l’alumnat 
i procedència d’aquests per grans regions (Unió Europea exclo-
sa Espanya, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àsia, Àfrica i al-
tres).

Argumentació: El percentatge d’alumnes estrangers en l’alumnat del curs és 
l’indicador més il·lustrador del seu èxit en l’atracció de talent 
d’altres indrets.

b.9) Inserció laboral dels graduats

Definició: Percentatge de graduats que ocupen un lloc de treball o han ac-
ceptat una oferta laboral relacionada amb la temàtica del màster, 
dins els tres mesos posteriors a la graduació.

Argumentació: Un dels aspectes clau en l’excel·lència del curs és la utilitat que 
n’obtenen els seus graduats per entrar en el mercat de treball en 
el sector de coneixement del màster.  

 Total màsters AMB
 MEG AMB



3. Resultats de l’informe recopilatori 

20

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

3. Resultats de l’informe recopilatori 

21

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

talment a través de programes de doctorat i no de màster, atès que la recerca (i 
les sortides professionals associades) és més potent als centres associats a les 
universitats que no pas a les empreses privades, la qual cosa genera una prefe-
rència general per la formació de doctorat, de caire més acadèmic, en detriment 
de la formació de màster, a la qual són més proclius les empreses privades.

El gràfic següent mostra la distribució per àrees de coneixement dels seixanta-
sis MEG identificats:

 

3.3 Anàlisi per centres docents

Un altre enfocament en l’anàlisi de l’oferta de MEG és precisament centrar 
l’atenció en els centres que ofereixen aquests cursos. Així, dels seixanta-sis 
MEG identificats, quaranta-vuit estan impartits per centres públics i divuit per 
centres privats.

En aquest àmbit és interessant mencionar un aspecte detectat a l’AMB: la parti-
cipació conjunta de diferents universitats catalanes en diversos màsters identifi-
cats com a MEG. Aquest és el cas de la Barcelona Graduate School of Economics 
(BGSE), promoguda per les universitats catalanes UPF i UAB, conjuntament amb 
el CSIC i el CREI3, tots els màsters de la qual són MEG (6). Una altra iniciativa en 
aquesta línia és l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), que és una 
entitat promoguda per les universitats catalanes UPF, UAB, UB, UPC, UOC i el 
CIDOB, i que ofereix un màster en Relacions Internacionals (en dues modalitats).

En l’àmbit individual d’universitats, i entre els centres públics, destaca la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya amb vint-i-quatre MEG (entre la UPC i la Fundació 

3.2 Anàlisi per àrees temàtiques

Un dels aspectes que s’ha estudiat en la investigació és l’àmbit temàtic dels MEG. 
Aquesta dada resulta interessant bàsicament per dos motius. Primerament, per 
veure si existeix una concentració de MEG en una àrea temàtica concreta. I en 
segon lloc, per tal de considerar la possibilitat de crear-ne de nous en les àrees 
no cobertes i en les quals es detecti una oportunitat de mercat. 

El resultat de la investigació mostra que els seixanta-sis MEG de l’AMB es distri-
bueixen en onze àrees temàtiques. 

a) Administració i Direcció d’Empreses (10)

b) Arquitectura (3)

c) Ciències Ambientals (3)

d) Ciències Aplicades (5)

e) Ciències de la Salut (6)

f) Dret, Ciències Polítiques i Treball (3)

g) Economia i Finances (10)

h) Enginyeries (12)

i) Llengua (2)

j) Relacions Internacionals (2)

k) Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (10)

Per tant, s’observa que els MEG estan fortament vinculats a les ciències econò-
miques i empresarials, ja que es concentren en l’àrea de l’Administració i Direc-
ció d’Empreses (Business Management), amb deu màsters, i en la d’Economia i 
Finances, amb deu més. Alhora, el protagonisme d’aquesta darrera àrea s’expli-
ca per la recent creació de la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), a 
la qual s’ha fet referència al capítol 2 i sobre la qual posteriorment es parlarà.

A partir dels resultats anteriors pot resultar curiós observar que, malgrat que 
són uns sectors emergents i amb una certa demanda creixent de formació, es 
detecten relativament pocs MEG en àrees del coneixement de les ciències expe-
rimentals, tals com la biotecnologia, la física, la medicina o la química, i els que 
hi ha són tots de caràcter oficial (per comprovar aquesta dada, vegeu el detall de 
les fitxes). Aquest fet s’explica perquè la formació d’excel·lència i de màxim nivell 
de postgraus o de tercer cicle en aquestes àrees de coneixement es fa fonamen-

  Administració i Direcció d’Empreses
  Arquitectura
  Ciències Ambientals
  Ciències Aplicades
  Ciències de la Salut
  Dret, Ciències Polítiques i Treball
  Economia i Finances
  Enginyeries
  Llengua
  Relacions Internacionals
  Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

3 CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) i CREI (Centre de Recerca en Economia 
Internacional).
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•  Els criteris de selecció dels alumnes s’il·lustren en la composició de la classe. En 
la majoria de MEG gairebé la meitat de l’alumnat són estudiants estrangers: 

·  Pel que fa a la seva procedència geogràfica, en la majoria de MEG el col·lectiu 
estranger més nombrós procedeix de països de la UE, seguit del d’Amèrica del 
Sud. L’excepció es troba en els programes d’Administració i Direcció d’Em-
preses, en què el segon col·lectiu d’estrangers més nombrós és el procedent 
d’Amèrica del Nord. 

·  Això no obstant, s’observen lleugeres diferències segons l’àrea temàtica. Així, 
en els MEG d’Economia i Finances la majoria (60%) d’estudiants estrangers de 
la classe són de la UE, mentre que aquest percentatge baixa a la meitat en els 
de Dret i Relacions Internacionals. 

·  Finalment, a totes les àrees, el pes dels estudiants asiàtics entre el col·lectiu 
d’estudiants estrangers oscil·la entorn el 10%, amb l’excepció del 25% en 
l’àrea de Dret.

•  Pel que fa als docents, els professors dels MEG tenen una clara experiència 
internacional, en la mesura que han desenvolupat carrera investigadora a les 
universitats més prestigioses del món o han treballat a l’estranger o en en-
torns clarament internacionals, i sovint han fet ambdues coses.

•  A banda de l’anterior, en molts dels MEG es detecta que en el cos docent hi 
ha un percentatge baix de professors que treballin en entitats fora d’Espanya. 
Aquest element no té necessàriament una valoració negativa, especialment 
si es té en compte que és freqüent que els MEG convidin professionals de fora 
d’Espanya, de reconegut prestigi, a fer conferències puntuals als alumnes 
del programa.

•  Els MEG estan compromesos amb el talent i consideren que l’aspecte econòmic 
no pot ser una barrera important que impedeixi que alumnes brillants puguin 
entrar al curs. Per tant, tots els MEG ofereixen informació als candidats sobre 
fonts de finançament de la matrícula i alguns posseeixen un sistema propi de 
beques per als alumnes més destacats. A més, tots informen del sistema ge-
neral de beques de la universitat i d’altres institucions.

•  Els MEG disposen majoritàriament de convenis amb altres centres de prestigi 
mundial i en alguns casos aquests centres actuen dins el consorci promotor 
del programa. Això no obstant, són pocs els que tenen patrocinadors d’aquest 
perfil. En aquest punt sembla que, si bé sovint no existeix un patrocini directe, 

UPC). En segon lloc, trobem la Universitat Pompeu Fabra amb deu MEG (entre la 
UPF i l’IDEC); després, la UB amb vuit i la UAB amb sis.

Entre els centres privats, destaca la Universitat Ramon Llull, amb set MEG. 
Aquests cursos estan impartits per dos dels centres que constitueixen aquesta 
universitat: l’escola de negocis ESADE (6 MEG) i La Salle, amb un curs de negocis 
(MBA). En segon lloc, destaca la Barcelona Graduate School of Economics, amb 
sis màsters, tots ells MEG; després l’IBEI i l’IESE-UdN, amb dos MEG cada un, i 
la Universitat Internacional de Catalunya, amb un MEG.

El gràfic següent mostra el nombre de MEG identificats segons el centre docent 
que els imparteix. 

MEG segons centre docent

 

3.4 Característiques generals dels MEG

Els màsters identificats com a MEG reuneixen les característiques següents:

•  Els MEG es presenten a l’exterior a través d’Internet, de manera majoritària úni-
cament en llengua anglesa, que alhora és la llengua vehicular d’aquests cursos. 
Sens perjudici de l’anterior, alguns programes també ofereixen algunes assig-
natures en castellà, atès l’actiu que suposa conèixer també la tercera llengua 
més parlada al món.

•  Tots els MEG cerquen candidats brillants i, per tant, requereixen currículums 
brillants i també, majoritàriament, que tinguin la recomanació d’algun acadèmic 
o professional i que acreditin el domini de l’anglès com a llengua de treball.

URL - La Salle
URL - ESADE

UPF
UPC
UIC

UdN - IESE
UB

UAB
IDEC-UPF

IBEI
Fundació UPC

BGSE
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professionals d’aquests sectors per la formació reglada homologada (a causa 
de la mobilitat inherent a l’activitat de recerca en aquestes matèries) i alhora 
pot indicar el proper creixement a l’AMB d’aquests espais professionals vincu-
lats a la recerca en aquestes matèries.

•  La majoria de MEG de l’AMB estan impartits per centres docents públics (48 vs. 
18). Tot i això, els MEG tenen un pes més gran entre l’oferta formativa dels cen-
tres privats que entre la dels públics. Alhora, des del punt de vista del centre 
docent, destaca la importància de les iniciatives consorciades en l’oferiment 
de MEG. En són exemples clars la Barcelona Graduate School of Economics 
(BGSE) i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

Per tot l’anterior, disposar de programes de formació d’excel·lència global su-
posa comptar en el territori amb un excel·lent capital humà constituït no només 
pels alumnes, sinó també pels professors, ambdós col·lectius amb una forma-
ció excel·lent i una visió global del món. Això és un actiu estratègic de primera 
importància per al desenvolupament econòmic de l’àrea de Barcelona, que cal 
mantenir i potenciar. I en aquesta línia cobren especial importància les accions 
adreçades no sols a la captació, sinó també a la retenció del talent en el país. Una 
bona combinació d’aquestes polítiques potenciarà aquest actiu i el seu impacte 
en el territori.

es podria considerar que aquesta tasca es fa de manera indirecta a través de la 
participació en el sistema de pràctiques.

•  Quasi la totalitat dels MEG ofereix pràctiques als seus membres, ja sigui de 
manera contemplada dins el programa o a través del servei específic en aques-
ta temàtica que té el centre docent. Alhora, sovint existeixen estades interna-
cionals intensives a centres de prestigi per tal d’oferir als alumnes una visió 
clarament internacional dins el seu àmbit de coneixement. Els convenis dels 
centres amb altres entitats de prestigi d’arreu del món permeten aquesta ac-
tivitat.

•  Finalment, la formació és un element que facilita l’entrada en el mercat de 
treball i els MEG són excel·lents facilitadors per entrar al mercat laboral de 
manera ràpida i eficaç: gairebé tots es graduats troben feina als tres mesos de 
graduar-se i el 100% als sis mesos.

3.5 Conclusions de l’informe

El mapa resultant de MEG a l’Àrea Metropolitana de Barcelona posa de manifest 
que:

•  Els MEG són clarament minoritaris (6,73%) entre l’extensa oferta formativa de 
màsters propis de l’AMB, la qual cosa en cap cas vol dir que l’oferta formativa 
general de màsters a l’AMB no formi professionals competitius a escala inter-
nacional.

•  Els MEG que atorguen una titulació pròpia es concentren en poques àrees de 
coneixement (Ciències Econòmiques i Empresarials, Dret, Relacions Interna-
cionals i Arquitectura) i ho fan molt especialment en l’àmbit de les Ciències 
Econòmiques i Empresarials. Aquesta concentració temàtica s’explica perquè 
les titulacions pròpies acostumen a generar-se per una demanda concreta del 
mercat, i actualment el mercat demanda perfils en les matèries esmentades i 
amb clares orientacions globals. 

•  D’altra banda, els MEG que atorguen una titulació oficial (màster universitari) 
tenen una diversificació temàtica més gran, però en relació amb les titulacions 
pròpies destaca l’elevat nombre de màsters oficials en Enginyeries, Ciències 
Ambientals i Ciències de la Salut. Aquestes són matèries amb sortides pro-
fessionals a l’empresa privada, però sobretot amb sortides professionals en 
entitats dedicades a la recerca, cosa que pot fer suposar una preferència dels 
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4.  Descripció dels MEG identificats

A continuació es presenten els diferents màsters identificats com a MEG a l’AMB, 
tant els màsters propis com els oficials. Per tal de facilitar la comprensió i la 
comparació entre ells, per presentar-los s’ha aplicat una estructura estandar-
ditzada que inclou les dades bàsiques de cadascun d’ells i els seus resultats en 
els indicadors que s’han elaborat per a la investigació.

L’ordre de presentació dels diferents MEG no correspon en cap cas a un ràn-
quing d’aquests. El criteri de presentació ha estat l’ordre alfabètic, primer en 
l’àmbit temàtic i, dins d’aquest, per ordre alfabètic del centre docent que impar-
teix el programa. 

4.1 Màsters d’excel·lència global de l’AMB

Administració i Direcció d’Empreses

1. MBA Full Time (UdN-IESE)

2. Global Executive MBA (UdN-IESE)

3. Master of Sciences in Management (UPF)

4. MBA Full Time (UPF)

5. MBA Full Time (URL-ESADE)

6. Global Executive MBA - GEMBA (URL-ESADE)

7. Master in International Management (URL-ESADE)

8. Master in Marketing Management (URL-ESADE)

9. Master of Research in Management Sciences (URL-ESADE)

10. International MBA Full Time (URL-La Salle)
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33. Master in Competition and Market Regulation (BGSE)

34. Master in the Economics of Science and Innovation (BGSE)

35. Master in Macroeconomic Policy and Financial Markets (BGSE)

36. Master in International Trade, Finance and Development (BGSE)

37. International Master in Economic Analysis - IDEA (UAB)

38. QEM-Models and Methods of Quantitative Economics (UAB)

39. Master in Economic and Finance (UPF)

40. Master in Finance (URL-ESADE)

Enginyeries Civil, Industrial, Aeroespacial i de Biosistemes

41. Màster en Enginyeria Biomèdica (UB)

42. Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí (UPC)

43. Master in Coastal and Marine Engineering and Management - COMEM (UPC)

44. European Master in Hydroinformatics and Water Management - Euroaquae (UPC)

45. Master in Numerical Methods in Engineering (UPC)

46.  Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical  
Constructions - SAHC (UPC)

47. Master of Science in Computational Mechanics (UPC)

48. Master in Aerospace Science and Technology (UPC)

49. European Master in Advanced Materials Science and Engineering - AMASE (UPC)

50. Master in Materials Science and Engineering (UPC)

51. Erasmus Mundus Master in Mechanical Engineering - EMMME (UPC)

52. Master in Biotechnological Engineering (UPC)

Literatura, Llengua i Llenguatge

53. Màster Universitari en Adquisició de l’Anglès i Comunicació Intercultural (UAB)

54. Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB)

Relacions Internacionals

55. Master International Relations Full Time (IBEI)

56. Master International Relations Part Time (IBEI)

Arquitectura

11. Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat i Societat (UB)

12. Master’s Degree of International Cooperation in Architecture (UIC)

13. Master in Advanced Architecture (UPC)

Ciències Ambientals

14. Master in Environmental Process Control Engineering - EPCE (UAB)

15. Joint European Master in Environmental Studies (UAB)

16. Master in Environmental Engineering (UPC)

Ciències Aplicades

17. Master in Nanotechnology (UAB)

18. Master in Computer Architecture, Networks and Systems (UPC)

19. Master in Photonics (UAB, UB i UPC)

20. Master in Pure and Applied Logic (UPC)

21. Màster en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules (UPC)

Ciències de la Salut

22. Màster en Biomedicina (UB)

23. Màster en Immunologia (UB)

24. European Master in Quality in Analytical Laboratories (UB)

25. Màster en Salut Pública (UPF)

26. Master in Biomedical Research - BIOMED (UPF)

27. Master in Bioinformatics for Health Sciences - BIOINFO (UPF)

Dret, Ciències Polítiques i Treball

28. Master International Economic Law and Policy (UB)

29. European Master on Work, Organizational and Personnel Psychology (UB)

30. Master in Politic Sciences (UPF)

Economia i Finances

31. Master in Economics (BGSE)

32. Master in Finance (BGSE)
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Tot i que es pot cursar íntegrament en anglès, al segon 
any hi ha assignatures optatives en castellà.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini de l’anglès 
se’ls requereix acreditació del domini d’aquesta llengua 
mitjançant títols homologats (per exemple, TOEFL).

a.5) Great CV Sí. Es remarca clarament la importància d’aquest aspecte 
en l’apartat del programa referent als criteris d’admissió.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Té conveni amb més de vint univer-
sitats d’arreu del món en les quals els 
alumnes poden cursar part del progra-
ma.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. Hi ha 5% de professors visitants (9) 
que imparteixen classes i un important 
nombre de ponents convidats de prestigi 
mundial que donen conferències espe-
cífiques.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% té carrera professional i/o 
investigadora en universitats i centres 
de primer nivell mundial.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. Opcional. En el període entre el pri-
mer i el segon any.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Participen en el sistema de beques la 
Cambra de Comerç i Navegació de Bar-
celona, la Fundació Ramón Areces i la 
Fundació IESE.

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

57. Master in Artificial Intelligence (UPC)

58. Master in Computing (UPC)

59. Master in Telematics Engineering (UPC)

60.  Master of Science in Telecommunication Engineering and Management - 
MASTEAM (UPC)

61.  Master of Science in Research on Information and Communication 
Technologies - MERIT (UPC)

62.  Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT (UPC)

63. Master in Information Technology - MTI (UPC)

64.  Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i els Mitjans 
Audiovisuals (UPF)

65. Màster en Tecnologies del So i la Música (UPF)

66. Màster Interdisciplinari dels Media i Sistemes Cognitius Interactius (UPF)

 
4.1.1 Administració i Direcció d’Empreses

MBA Full Time (UdN-IESE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat de Navarra

Centre docent IESE

Portal web  
(URL versió anglesa)

http://www.iese.edu/en/MBAPrograms/MBA/home.asp

Objectiu del curs Crear professionals capaços de liderar organitzacions i de-
senvolupar negocis amb un clar enfocament internacional, 
que tinguin un coneixement excel·lent de la gestió empre-
sarial i posseeixin una alta capacitat de resoldre problemes 
amb la màxima eficiència.

Tipus de màster Propi



4. Descripció dels MEG identificats 

32

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

4. Descripció dels MEG identificats 

33

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. Existeixen versions en altres llengües.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Aproximadament el 50%.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini de l’anglès 
se’ls requereix acreditació del domini d’aquesta llengua 
mitjançant títols homologats (per exemple, TOEFL).

a.5) Great CV Sí. Es remarca clarament la importància d’aquest aspecte 
en l’apartat del programa referent als criteris d’admissió. 
Accent especial en la carrera professional.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No. 

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Conveni amb CEIBS Xangai (Xina).

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. Hi ha 5% de professors visitants (9) 
que imparteixen classes i un important 
nombre de ponents convidats de prestigi 
mundial que donen conferències espe-
cífiques.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% té carrera professional i/o 
investigadora en universitats i organit-
zacions de primer nivell mundial.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Existeixen estades d’una setmana a l’es-
cola de negocis CEIBS de Xangai (Xina). 
No es contemplen pràctiques dins del 
programa perquè la majoria dels alum-
nes ja estan treballant.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. D’una banda, ofereixen als estudi-
ants la possibilitat d’aconseguir crèdits 
en condicions preferents amb entitats 
financeres, gràcies als acords del cen-
tre amb aquestes entitats. D’altra ban-
da, disposen de beques pròpies, unes de 
generals per a tots els alumnes i altres 
d’específiques per regions de proce-
dència dels alumnes, per a dones i per 
a discapacitats. A aquestes beques s’hi 
afegeixen les que ofereixen els patroci-
nadors. També donen informació sobre 
altres entitats que concedeixen beques.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

80% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 30%
Amèrica del Nord 21%
Amèrica del Sud 16%
Àsia 24%
Àfrica i altres 9%

b.9) Inserció laboral dels graduats Els 98% dels graduats treballaven o te-
nien una oferta laboral als tres mesos 
d’acabar el curs. 

Global Executive MBA (UdN-IESE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat de Navarra

Centre docent IESE

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.iese.edu/en/MBAPrograms/ExecutiveMBA/
home/AdminisionProcess.asp

Objectiu del curs Crear professionals capaços de liderar organitzacions i de-
senvolupar negocis amb un clar enfocament internacional, 
que tinguin un coneixement excel·lent de la gestió empre-
sarial i posseeixin una alta capacitat de resoldre problemes 
amb la màxima eficiència.
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. Existeixen versions en altres llengües.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini de l’anglès 
se’ls requereix acreditació del domini d’aquesta llengua 
mitjançant títols homologats (per exemple, TOEFL). 

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. Un 2% dels docents treballen fora 
d’Espanya. 

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. D’una banda, ofereixen als estu- 
diants la possibilitat d’aconseguir crèdits 
en condicions preferents amb entitats 
financeres, gràcies als acords del cen-
tre amb aquestes entitats. D’altra ban-
da, disposen de beques pròpies, algunes 
d’elles vinculades al fet que l’alumne col-
labori amb la universitat durant el curs 
com a assistent d’un professor o com a 
professor en els cursos de grau. Alhora, 
donen informació sobre altres entitats 
que concedeixen beques.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els estudiants poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb enti-
tats financeres, gràcies als acords del 
centre amb aquestes entitats. Per altra 
banda, disposen de beques per a dones i 
discapacitats (amb col·laboració amb la 
Fundació ONCE). També donen informa-
ció sobre altres entitats que concedei-
xen beques.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

16% d’alumnes estrangers.

UE (no Espanya):   França, Holanda, 
Alemanya

Amèrica del Nord: -
Amèrica del Sud:  Uruguai, Argentina, 

Colombia
Àsia:   - 
Àfrica i altres: Rússia

b.9) Inserció laboral dels graduats Els 98% dels graduats treballaven o te-
nien una oferta laboral als tres mesos 
d’acabar el curs. 

Master of Sciences in Management (UPF)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Centre Docent IDEC (Institut d’Educació Contínua UPF)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.idec.upf.edu/en/seccions/oferta_formativa/
masters_programes/curs/curs.php?curs=006118

Objectiu del curs Formar joves professionals en l’àmbit de la gestió de negocis 
(management) i capacitar-los en el domini de models analítics 
i tecnològics per a la presa de decisions ràpides i adequades.

Tipus de màster Propi
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a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini de l’anglès 
se’ls requereix acreditació del domini d’aquesta llengua 
mitjançant títols homologats (per exemple, TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Amb l’ESSEC de París, la Universitat 
de Torcuato Di Tella i la Universitat de 
San Andrés, d’Argentina.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 10% dels docents treballen fora 
d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. En dues modalitats: a) obligatòria, 
equivalent a una assignatura, consisteix 
en una incorporació guiada a una em-
presa que té conveni amb el màster, i b) 
optativa, consistent pròpiament amb el 
concepte tradicional de “pràctiques”. Es 
pot fer a Barcelona o a l’estranger.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els estudiants poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb enti-
tats financeres, gràcies als acords del 
centre amb aquestes entitats. D’altra 
banda, disposen de beques pròpies, de 
fins al 40% de la matrícula, i donen in-
formació sobre altres entitats que con-
cedeixen beques.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

100% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 90%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 8%
Àsia -
Àfrica i altres 2%

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa de dades. Això no obstant, 
la direcció del curs apunta que, atesa la 
notable orientació acadèmica del màs-
ter, molts dels graduats continuen estu-
diant en finalitzar el curs, sovint fent un 
doctorat.

MBA Full Time (UPF)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Centre docent IDEC (Institut d’Educació Contínua UPF)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.idec.upf.edu/mba/upf_fulltime_difference_
en.php?op=2

Objectiu del curs Crear professionals capaços de liderar organitzacions i de-
senvolupar negocis amb un clar enfocament internacional, 
que tinguin un coneixement excel·lent de la gestió empre-
sarial i posseeixin una alta capacitat de resoldre problemes 
amb la màxima eficiència.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.
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INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Existeix conveni amb diferents es-
coles de negoci de prestigi mundial, en 
les quals els alumnes poden cursar part 
del programa en conveni d’intercanvi o 
estades curtes de caire acadèmic, a la 
Xina, els Estats Units o l’Índia.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 45% del cos docent són professors 
visitants membres d’institucions de ne-
goci de prestigi mundial.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. Opcional. Hi ha la possibilitat de fer 
pràctiques a l’estranger o a territori 
espanyol. Alhora, existeix un servei de 
sortides professionals a disposició dels 
estudiants que organitza múltiples tro-
bades amb empreses al centre i a l’es-
tranger.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els alumnes poden aconseguir crèdits 
en condicions preferents amb entitats fi-
nanceres, gràcies als acords del centre 
amb aquestes entitats. Per altra banda, 
disposen de beques pròpies, de fins al 
50% de la matrícula, vinculades a l’origen 
geogràfic de l’alumne, als mèrits acadè-
mics, a la internacionalitat de l’experièn-
cia prèvia i a altres paràmetres.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

83% dels alumnes són estrangers.
UE (no Espanya) 24%
Amèrica del Nord 27%
Amèrica del Sud 30%
Àsia 14%
Àfrica i altres 5%

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

78% dels alumnes són estrangers.
UE (no Espanya) 46%
Amèrica del Nord 18%
Amèrica del Sud 18%
Àsia 6%
Àfrica i altres 12%

b.9) Inserció laboral dels graduats Els 80% dels graduats treballaven o havien 
acceptat una oferta laboral als tres mesos 
d’acabar el curs, i el 86% als sis mesos.

MBA Full Time (URL-ESADE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat Ramon Llull

Centre docent ESADE

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.esade.edu/mba/eng/the_mba_programmes/
full_time_mba

Objectiu del curs Crear professionals capaços de liderar organitzacions i de-
senvolupar negocis amb un clar enfocament internacional, 
que tinguin un coneixement excel·lent de la gestió empre-
sarial i posseeixin una alta capacitat de resoldre problemes 
complexes amb la màxima eficiència.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web està en llengua anglesa i en castellà.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Existeixen dues modalitats: una d’íntegrament en an-
glès i una altra de bilingüe.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini de l’anglès 
se’ls requereix acreditació del domini d’aquesta llengua 
mitjançant títols homologats (per exemple, TOEFL).

a.5) Great CV Sí.
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INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. De fet, el programa és el resultat 
d’una aliança entre l’ESADE Business 
School i la Georgetown University: el 
programa ha estat dissenyat i és impar-
tit per ambdues institucions al 50%. Així 
mateix, el participant obté dos diplomes 
–expedits pels dos centres– després de 
completar el màster conjunt.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El cos docent són professors de 
l’ESADE Business School, Georgetown's 
McDonogh School of Business i Geor-
getown's Edmund Walsch School of Fo-
reign Services. També disposen de pro-
fessors visitants membres d’institucions 
de negoci de prestigi mundial.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No. El programa va dirigit a executius 
amb un perfil més sènior, per tant, el 
programa no inclou pràctiques en em-
preses.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els alumnes poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb enti-
tats financeres, gràcies als acords del 
centre amb aquestes entitats. Per altra 
banda, disposen de petites beques prò-
pies, del 10% al 15% de la matrícula. 

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

85% dels alumnes no són espanyols.
UE (no Espanya) 22%
Amèrica del Nord 44%
Amèrica del Sud 5%
Àsia 12%
Àfrica i altres 2%

b.9) Inserció laboral dels graduats El 96% dels graduats del 2009 estaven 
treballant o havien acceptat una oferta 
laboral als tres mesos d’acabar.

Global Executive MBA (Georgetown ESADE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat Ramon Llull i Georgetown University

Centre docent ESADE Business School i Georgetown University

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.globalexecmba.com/

Objectiu del curs Crear líders globals capaços de liderar organitzacions i de-
senvolupar negocis amb un clar enfocament internacional, 
que tinguin un coneixement excel·lent de la gestió empre-
sarial i posseeixin una alta capacitat de resoldre problemes 
amb la màxima eficiència.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Té un format modular. En un període de catorze mesos es 
fan sis mòduls presencials de dotze dies de durada cadas-
cun en diferents capitals del món: Washington, Barcelo-
na, Buenos Aires, Sao Paolo, Bangalore, Madrid, Moscou 
i Nova York.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini de l’anglès 
se’ls requereix acreditació del domini d’aquesta llengua 
mitjançant títols homologats (per exemple, TOEFL).

a.5) Great CV Sí.
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INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí, dues cartes com a mínim.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Existeix conveni amb diferents esco-
les de negoci de prestigi mundial, en les 
quals els alumnes poden cursar part del 
programa i obtenir el títol expedit pels 
dos centres (HEC, Univ. Bocconi, St. Ga-
llen, Erasmus). El MSc d’ESADE forma 
part de la xarxa CEMS i ofereix la possi-
bilitat de cursar el màster CEMS (núm. 1 
al rànquing del Financial Times). 

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 30% del cos docent són professors 
visitants membres d’institucions de ne-
goci de prestigi mundial.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. Opcional. Hi ha la possibilitat de cur-
sar part del programa en una escola de 
negocis d’un altre país de la xarxa CEMS. 
Alhora, existeix un servei de pràctiques a 
l’estranger a disposició dels estudiants i 
el centre organitza múltiples trobades 
amb empreses.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els alumnes poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb enti-
tats financeres, gràcies als acords del 
centre amb aquestes entitats. Per altra 
banda, disposen de beques pròpies, de 
fins al 75% de la matrícula, vinculades al 
talent acadèmic.

b.9) Inserció laboral dels graduats El 100% dels graduats estaven treba-
llant abans de l’inici del curs.

Master of Science in International Management (URL-ESADE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat Ramon Llull

Centre docent ESADE Business School

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.esade.edu/management/esp/mim 

Objectiu del curs El Master in International Management està dissenyat com 
una preparació integrada pel món professional de manera 
que els alumnes amb estudis previs en direcció d’empre-
ses puguin assolir les competències necessàries per espe-
cialitzar-se en el complex entorn de la gestió dels negocis, 
les operacions i les empreses internacionals.

Té per objectiu formar titulats que siguin capaços de satis-
fer la demanda de professionals amb una formació sòlida 
en gestió empresarial i amb un perfil clarament orientat 
als mercats i operacions internacionals en un entorn cada 
cop més intercultural, global i competitiu.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Només s’ofereixen unes poques optatives en castellà.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. TOEFL IBT: 100/120, IELTS: 7.0, CAE: B, CPE: C.

a.5) Great CV Sí. Mitjana A, B o GPA 3.0 o més en sistema americà. 
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Només s’ofereixen unes poques optatives en castellà.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. TOEFL IBT: 100/120, IELTS: 7.0, CAE: B, CPE: C.

a.5) Great CV Sí. Mitjana A, B o GPA 3.0 o més en sistema americà. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí, dues cartes com a mínim.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Existeix conveni amb diferents esco-
les de negoci de prestigi mundial, en les 
quals els alumnes poden cursar part del 
programa i obtenir el títol expedit pels 
dos centres (HEC, Univ. Bocconi, St. Ga-
llen, Erasmus). El MSc d’ESADE forma 
part de la xarxa CEMS (reconeguda com 
a xarxa d’excel·lència acadèmica euro-
pea) i ofereix la possibilitat de cursar el 
màster CEMS (núm. 1 al rànquing del Fi-
nancial Times). 

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 30% del cos docent són professors 
visitants membres d’institucions de ne-
goci de prestigi mundial.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. Opcional. Hi ha la possibilitat de cur-
sar part del programa en una escola de 
negocis d’un altre país de la xarxa CEMS. 
Alhora, existeix un servei de pràctiques a 
l’estranger a disposició dels estudiants i 
el centre organitza múltiples trobades 
amb empreses.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

El 96,2% d’alumnes són estrangers. 
UE (no Espanya) 72,1%
Amèrica del Nord 5,1%
Amèrica del Sud 2,5%
Àsia 5,1%
Àfrica i altres 11,4%

b.9) Inserció laboral dels graduats El 82% dels graduats estaven treballant 
o havien acceptat una oferta laboral als 
tres mesos d’acabar el curs.

Master of Science in Marketing Management (URL-ESADE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat Ramon Llull

Centre docent ESADE Business School

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.esade.edu/management/esp/mktg 

Objectiu del curs El disseny del Master of Science in Marketing Management 
està clarament orientat a la preparació per a una carrera 
professional en la gestió de màrqueting, en especial adre-
çada als mercats internacionals, de manera que els alum-
nes amb estudis previs en direcció d’empreses desenvo-
lupin les competències pròpies d’aquesta especialització 
tenint en compte l’àmbit competitiu en el qual actuen les 
organitzacions d’avui dia.

El seu objectiu és formar titulats que siguin capaços de 
satisfer la demanda de professionals de màrqueting, amb 
una formació sòlida en gestió empresarial i amb un perfil 
clarament creatiu, amb capacitat d’implantar pràctiques 
innovadores a les seves empreses i orientat als mercats 
internacionals en un entorn cada vegada més global, com-
plex i multicultural. 

Tipus de màster Propi
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Objectiu del curs El Màster Universitari de Recerca en Ciències de la Gestió 
(MRes in Management Sciences) proporciona als partici-
pants una base sòlida sobre teories de la gestió i metodolo-
gies de recerca. Els alumnes adquireixen habilitats investi-
gadores i de gestió necessàries per desenvolupar projectes 
de recerca complexos i per contribuir a la creació de conei-
xement en l'àmbit de la gestió. En finalitzar el màster, els 
estudiants estan capacitats per dur a terme recerques de 
manera independent. 

Es persegueixen els objectius generals següents:

1.  Que els estudiants adquireixin una base sòlida de coneixe-
ments sobre tècniques de recerca quantitatives i qualitatives.

2.  Que adquireixin un profund coneixement i una visió críti-
ca i creativa respecte a un camp de recerca específic de 
les ciències de la gestió.

3.  Que desenvolupin les capacitats necessàries per poder 
dirigir activitats de recerca.

Tipus de màster Propi 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí. 100%.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini de l’anglès 
se’ls requereix acreditació del domini d’aquesta llengua 
mitjançant títols homologats (per exemple, TOEFL).

a.5) Great CV Sí. Els candidats han de presentar els resultats del GMAT/
GRE i el seu expedient acadèmic.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els alumnes poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb enti-
tats financeres, gràcies als acords del 
centre amb aquestes entitats. Per altra 
banda, disposen de beques pròpies, de 
fins al 75% de la matrícula, vinculades al 
talent acadèmic.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

88,5% d’alumnes estrangers, vint-i-dues 
nacionalitats representades.
UE (no Espanya) 67,2%
Amèrica del Nord 1,6%
Amèrica del Sud 4,9%
Àsia 3,3%
Àfrica i altres 11,5%

b.9) Inserció laboral dels graduats El 80% dels graduats estaven treballant 
o havien acceptat una oferta laboral als 
tres mesos d’acabar el curs.

Master of Research in Management Sciences - MRes (URL-ESADE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat Ramon Llull

Centre docent ESADE

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.esade.edu/management/eng/mres 
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b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

El 85% d’alumnes de les tres edicions 
han estat estrangers.
UE (no Espanya) 30%
Amèrica Llatina 15%
Amèrica del Nord 11%
Àfrica 9%
Àsia i altres 20%

b.9) Inserció laboral dels graduats El 84% dels estudiants que inicien el 
MRes (global cursos 2007-2008 i 2008-
2009) continuen els estudis de doctorat.

De la resta dels estudiants graduats 
(16%) que surten al mercat laboral, el 
100% estaven treballant o havien ac-
ceptat una oferta laboral als tres mesos 
d’acabar el programa.

International MBA Full Time (URL-La Salle)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat Ramon Llull

Centre docent La Salle

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.beslasalle.net/portal/masters/masters-mba-
mbaft-barcelona/Controller?mvchandler=portals&action=
show-screen&screen=workspace&idSection=17481

Objectiu del curs Crear professionals capaços de liderar organitzacions i de-
senvolupar negocis amb un clar enfocament internacional, 
que tinguin un coneixement excel·lent de la gestió empre-
sarial i posseeixin una alta capacitat de resoldre problemes 
amb la màxima eficiència.

Tipus de màster Propi

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Existeix conveni amb diferents escoles 
de negoci (CEMS, EDAMBA, EUDOKMA) de 
prestigi mundial, en les quals els alumnes 
poden cursar seminaris o cursos.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 25% del cos docent responsable 
d’assignatures són professors visitants 
membres d’altres universitats de pres-
tigi mundial (6/24).

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. Opcional. Hi ha la possibilitat de fer 
cursos en una universitat d’un altre país 
amb la qual ESADE tingui conveni. 
Alhora, existeix un servei de pràctiques 
a disposició dels estudiants i el centre 
organitza múltiples trobades amb em-
preses. Les sortides professionals con-
templen tant perfils amb una vocació 
acadèmica com empresarial.
També hi ha la possibilitat de signar 
conveni de col·laboració amb empreses 
per dur a terme projectes relacionats 
amb l’àmbit d’estudi. 

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els alumnes poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb enti-
tats financeres, gràcies als acords del 
centre amb aquestes entitats. 

Per altra banda, disposen de ajudes prò-
pies:

•  “Ajut al talent”: fins a 2.500 € per a 
alumnes amb currículums acadèmics 
excel·lents.

•  “Ajuda per afinitat”: fins a 5.000 € per 
proximitat dels interessos de recerca 
de l’estudiant amb les línies de recer-
ca dels grups de recerca d’ESADE.
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b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

El 57% d’alumnes són estrangers.
UE (no Espanya) 7%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 36%
Àsia 7%
Àfrica i altres 7%

b.9) Inserció laboral dels graduats El 70% dels graduats estaven treballant 
o havien acceptat una oferta laboral als 
tres mesos d’acabar el curs.

4.1.2 Arquitectura

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat i Societat (UB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Arquitectura

Universitat Universitat de Barcelona

Centre docent Facultat de Belles Arts de la UB

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.ub.edu/masteroficial/dur

Objectius del curs El màster pretén formar professionals en el camp de la in-
tervenció en l'espai públic, amb la intenció de:

•  Promoure l’aprenentatge reflexiu mitjançant estratègies 
de solució de problemes projectius. 

•   Estimular solucions creatives i innovadores. 

•  Potenciar les capacitats i el coneixement crítics de les 
idees, conceptes i teories vinculades al disseny urbà.

•  Desenvolupar la sensibilitat intercultural necessària, tot 
potenciant una actitud ètica. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. Existeixen versions en altres llengües. 

a.3) Docència en anglès Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini de l’anglès 
se’ls requereix acreditació del domini d’aquesta llengua 
mitjançant títols homologats (per exemple, TOEFL) o fer 
l’examen de La Salle.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Amb escoles de negoci dels Estats 
Units i la Xina.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 50% del cos docent.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 80%, majoritàriament l’experiència 
internacionals és especialment profes-
sional, ja sigui en empreses nacionals o 
estrangeres.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Existeixen pràctiques en el marc del 
programa, l’extensió de les quals depèn 
del tipus de programa escollit (MBA 12, 
15, 18 mesos). Alhora, ofereixen dues 
estades de dues setmanes a dues esco-
les de negoci estrangeres: una a Nova 
York (EUA) i l’altra a Xangai (Xina).

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els alumnes poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb enti-
tats financeres amb les quals el centre 
té conveni. Per altra banda, La Salle dis-
posa d’algunes beques per als cursos de 
màster (no lligades a cap curs concret).
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b.9) Inserció laboral dels graduats als 
tres mesos d’haver finalitzat els estudis

La majoria dels estudiants provenen de 
quadres tècnics de l’Administració pú-
blica o de les empreses privades dels 
seus països respectius, fet que determi-
na una reincorporació immediata al seu 
lloc de treball.

Malgrat aquest fet, i pel que fa als que no 
disposen d’un lloc de treball previ, la inser-
ció laboral als tres mesos seria d’un 28%.

Master’s Degree of International Cooperation in Architecture (UIC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Arquitectura

Universitat Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Centre docent Escola d’Arquitectura UIC

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.uic.es/master-architecture-cooperation/mas-
ter-architecture-barcelona.htm

Objectiu del curs Formar professionals de l‘arquitectura en el desenvolupa-
ment de projectes urbanístics i d’arquitectura en l’àmbit de la 
cooperació internacional, com ara la reconstrucció d’espais 
devastats, projectes sostenibles mediambientalment, etc.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en anglès Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

El curs especifica que la llengua vehicular és l’anglès, però 
no demana acreditació del seu domini (ni amb acreditaci-
ons oficials ni a través d’examen propi del centre). Tot i ser 
una diferència respecte als altres MEG, aquest no ha estat 
un problema per al bon funcionament del curs. 

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

No. Ara bé, la meitat de les classes s’imparteixen a Lisboa 
en portuguès. 

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí, amb un 50% d’entitats estrangeres.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí, un 29% dels professors.

b.4) Professorat local internacional Sí, un 12% dels professors.

b.5) Pràctiques o estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí, projectes de recerca del CESUR i del 
LUOTA a Portugal, a més de pràctiques 
amb el Consorci de la Mina, al districte 
de Sant Andreu de Barcelona. A partir del 
curs vinent, també amb l’ONG Territorio 
y Ambiente de l’Havana, Cuba, que depèn 
de l’Oficina de l’Historiador de la ciutat.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

Sí, l’Ajuntament de Barcelona i el Con-
sorci de la Mina.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí, una o dues beques de col·laboració.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

El 96% dels alumnes són estrangers.
UE (no Espanya) 10%
Amèrica del Nord 6%
Amèrica del Sud i Centre 2%
Àsia 28%
Àfrica i altres 1%
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Màster in Advanced Architecture (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Arquitectura

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Fundació UPC

Centre docent Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.fundacio.upc.edu/presentacio.
php?id=20807200&subarea=&tipus=-1&area=1

Objectiu del curs El curs pretén formar professionals de l’arquitectura ca-
paços de desenvolupar projectes que poden anar des de la 
planificació sostenible a gran escala i la construcció d’edi-
ficis, fins a la fabricació industrialitzada de components ar-
quitectònics.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. Al web de la UPC existeixen versions en altres llengües, 
però al de l’IAAC només hi ha la versió en anglès.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

No es demana acreditació amb títols homologats, sinó que 
a la sol·licitud d’admissió es requereix que l’alumne indiqui 
el nivell de domini tant de l’anglès com del castellà.

a.5) Great CV Sí. A més del CV es demana presentar el dossier dels tre-
balls de disseny realitzats.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

La UPC organitza el programa amb l’Ins-
titut d’Arquitectura Avançada de Catalu-
nya (format per la UPC i empreses de la 
construcció i de l’àmbit de l’urbanisme).

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No són obligatòries, però s’indica que és 
altament aconsellable enviar-ne dues.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Té conveni amb les universitats de 
Darmstadt (Alemanya), la Università degli 
Studi de Roma, (Itàlia) i la Pierre-Mendès 
de Grenoble (França). El màster té una 
durada de dos cursos: el primer es realit-
za a Alemanya i el segon a Barcelona. 

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. Gairebé el 100% del cos docent.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100%.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. Existeix una estada de dues setma-
nes en un altre país (fins al moment, eu-
ropeu), consistent en un treball de camp 
per aprofundir, desenvolupar i validar el 
que s’ha realitzat en l’estudi de disseny 
prèviament elaborat.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. El centre docent té convenis amb 
entitats financeres perquè els alumnes 
accedeixin a crèdits en condicions pre-
ferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

El 100% dels alumnes són estrangers. 
No es disposa de dades sobre la seva 
procedència.

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa de dades.

NOTA: aquest curs s’imparteix de nou després de tres anys sense fer-se, i amb canvis respecte 
a les edicions anteriors. Els alumnes de la promoció vigent estan actualment a Alemanya, on es 
realitza el primer any del màster. El setembre de 2009 comencen les classes a Barcelona per 
completar el segon any del màster.
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Portal web (URL 
versió anglesa) 

www.master-epce.eu

Objectiu del curs En aquest màster es planteja la formació d’enginyers en uns 
coneixements generalistes sobre sistemes mediambientals, 
amb un èmfasi especial en els aspectes relatius a l’aigua 
(conques de rius, depuració d’aigües residuals, etc.), com-
plementats amb expertesa en enginyeria de sistemes, comu-
nicacions, sensors i tecnologia de control. Aquesta formació 
complementària crea un enginyer amb capacitat per generar 
solucions multidisciplinàries per tal de gestionar, controlar i 
monitoritzar sistemes mediambientals complexos.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí, el 100%.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí, 50% d’entitats estrangeres.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí, 50%.

b.4) Professorat local internacional No.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 50% dels docents treballen fora 
d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí. Gairebé la totalitat del professorat té 
carrera investigadora o professional en 
entorns internacionals.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. El centre docent té convenis amb 
entitats financeres perquè els alumnes 
accedeixin a crèdits en condicions pre-
ferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

96% d’alumnes estrangers. (Mitjana de 
totes les edicions):
UE (no Espanya) 40%
Amèrica del Nord 8%
Amèrica del Sud 31%
Àsia 17%
Àfrica i altres 4%

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa de dades. 

4.1.3 Ciències Ambientals

Master in Environmental Process Control Engineering - EPCE (UAB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria

Universitat Universitat Autònoma de Barcelona

Centre docent Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la UAB

Altres universitats i 
institucions participants 

Universitat de Girona
Università degli Studi di Pavia (Itàlia)
University of Strathclyde (Regne Unit)
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí, el 100%

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Els que no tenen l’anglès com a llengua materna han 
de demostrar un nivell de competència en llengua anglesa 
(com a mínim, TOEFL 550 / 213 / 79).

a.5) Great CV Sí, amb els criteris següents:
Excel·lència acadèmica de la universitat d’origen (15%)
Puntuació final del BSC o equivalent (30%)
Experiència rellevant en enginyeria (15%)
Nombre de publicacions científiques (20%)
Motivació del candidat (10%)
Experiència laboral i competència social (5%)
Cartes de recomanació (5%)

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí, consorci format per la Technische Uni-
versität Hamburg-Harburg (Alemanya), 
l’Aalborg Universitet (Dinamarca), la Uni-
versidade de Aveiro (Portugal) i la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (Espanya).

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí.

b.4) Professorat local internacional Sí, tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i professional fora d’Espanya.

b.5) Pràctiques/estades en organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

Sí: European Comissions. Education & 
Training.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí, els estudiants poden optar a beques JE-
MES Scholarship, Consortium i d’altres.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

Sí.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Dades no disponibles, però s’estima que 
la majoria d’estudiants són estrangers.

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa de dades. 

Joint European Master in Environmental Studies (UAB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Ciència i Tecnologia Ambientals

Universitat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Centre docent Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), UAB

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Aalborg Universitet (DINAMARCA)

Universidade de Aveiro (PORTUGAL)

Technische Universität Hamburg-Harburg (ALEMANYA)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.jemes.eu 

Objectiu del curs L’objectiu del JEMES és formar professionals i iniciar-los 
en la recerca en l’àmbit de la ciència i la tecnologia ambi-
entals. El perfil del graduat del JEMES és el d’un enginyer 
amb una trajectòria sòlida, amb la capacitat de treballar 
com a expert en la gestió ambiental, tant en el sector privat 
com en el públic, arreu del món. Els graduats reben la for-
mació necessària per tenir èxit en un entorn internacional. 
JEMES ofereix un ensenyament teòric i científic altament 
especialitzat, adreçat a individus amb un alt nivell acadè-
mic. JEMES posa especial èmfasi en el projecte de treball 
d’estudiants altament motivats. Els aspirants han de tenir 
un alt nivell d’aprofitament en els seus estudis, com també 
un alt nivell d’anglès.

Tipus de màster Universitari
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí, trilingüe: català, espanyol i anglès. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí (assignatures optatives).

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Titulació mínima First Certificate in English o equivalent, 
demostrada mitjançant entrevista.

a.5) Great CV Sí. Es demana una mitjana d’expedient mínima (variable 
segons el curs; valor de tall de referència: 6,8/10).

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No és imprescindible, però es valoren 
quan estan disponibles.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

No.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen una carrera 
investigadora o professional clarament 
internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. Generalment durant el darrer quadri-
mestre d’estudis i associades amb l’ela-
boració del treball de final de màster.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

La procedència geogràfica de l’alumnat 
té la distribució següent:
UE (no Espanya) 20,75%
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord 5,66%
Amèrica Llatina 36%
Àsia 35,34%
Àfrica i altres 26,94%

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa d’aquestes dades, atès 
que encara no ha finalitzat la primera 
promoció.

Master in Environmental Engineering (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.upc.edu/estudis-upc/masters-eees/fitxa_mas-
ter.php?id_estudi=28&id_titulacio=92&lang=ing&cerca=6

Objectiu del curs Proporcionar conceptes i criteris bàsics i fonamentals per 
comprendre les relacions entre l'acció humana i el medi 
ambient és l'objectiu principal d'aquest màster, que dóna 
una formació actualitzada en tecnologies de prevenció i sa-
nejament de la contaminació, així com les eines fonamen-
tals per garantir la qualitat i gestió del medi ambient. El 
màster forma professionals capaços de desenvolupar la 
seva activitat amb compromís ètic i garantint la gestió cor-
recta dels aspectes mediambientals. 

Tipus de màster Universitari 
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Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.uab.es/servlet/Satellite/studying/official-
master-s-degrees/general-information/nanotechnolo-
gy-1096480962610.html?param1=1096482846838

Objectius del curs Els principals objectius formatius del màster en les seves 
dues especialitats són:
a) Crear investigadors amb coneixements excel·lents en 
nanociència i nanotecnologia i amb capacitat per analitzar, 
reformular o generar de manera autònoma noves aplica-
cions i productes amb una base nanotecnològica (especia-
litat en nanociència i nanotecnologia de recerca).
b) Crear professionals amb bons coneixements de les noves 
tècniques i productes amb base nanotecnològica, capaços 
d’avaluar la importància científica i el potencial tecnològic 
dels desenvolupaments en nanotecnologia actuals i futurs, 
la seva potencialitat i viabilitat com a negoci (especialitat en 
innovació professionalitzadora).

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en anglès Sí, 100%.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No es requereixen, tot i que es valoren.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Conveni de col·laboració signat quant a 
professorat i laboratoris amb els següents 
instituts de recerca de prestigi pertanyents 
al CSIC: CIN2 (ICN-CSIC), IMB-CNM-CSIC 
i ICMAB-CSIC. Col·laboració amb entitats 
estrangeres com NASA-AMES, CALTECH 
i experts de la Comissió Europea. 

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

S’apliquen els ajuts de matrícula de les 
convocatòries oficials de beques del Mi-
nisteri d’Educació, Política Social i Es-
ports; i es dóna informació a l’alumnat 
del màster a través dels canals habi-
tuals de l’Àrea de Gestió Acadèmica de 
l’Escola de Camins i del Servei de Gestió 
Acadèmica de la universitat.

S’apliquen els descomptes de matrícula 
previstos en el decret de la Generalitat 
de Catalunya pel qual es fixen els preus 
dels serveis acadèmics a les universitats 
publiques per a cada curs acadèmic.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE i resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica Llatina 100%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats El 100% dels estudiants ha acceptat una 
oferta laboral relacionada amb la temà-
tica del màster (2008/2009).

4.1.4 Ciències Aplicades

Master in Nanotechnology (UAB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Ciències Aplicades i Enginyeria

Universitat Universitat Autònoma de Barcelona

Centre docent Escola d’Enginyeria amb la col·laboració de la Facultat de 
Ciències

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Cap
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Objectiu del curs Aquest màster té com a objectiu formar investigadors i inves-
tigadores amb trajectòria internacional, que es puguin inte-
grar a qualsevol centre de recerca i desenvolupament, públic 
o privat, nacional i internacional, a les àrees d'arquitectura 
de computadors, computadors d'altes prestacions, sistemes 
operatius, xarxes de computadors i sistemes distribuïts. 

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i anglès. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí, 100%.

a.4) Requisit domini 
anglès

No s’especifica. És responsabilitat de l'estudiant tenir el 
domini necessari per seguir les assignatures.

a.5) Great CV Sí. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. Professors visitants que vénen per 
impartir cursos de 20/30 hores durant 
2/3 setmanes: quinze professors visi-
tants els tres darrers anys. Un 40% del 
total de professors. 

b.4) Professorat local internacional Sí.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la matrícula No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. En l’especialitat d’innovació hi ha hagut 
professors pertanyents a NASA-AMES, 
CALTECH i a la Comissió Europea.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí, a les dues especialitats.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Els centres de recerca esmentats 
pertanyents al CSIC.

b.7) Ajudes al finançament de la matrícula Sí. Beques pròpies de la UAB.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

El màster té una història de dos anys, 
el percentatge d’alumnat estranger del 
curs 2008-2909 ha estat del 43%.

b.9) Inserció laboral dels graduats 100%. El màster té una història de dos 
anys, en aquestes dues edicions el 100% 
dels estudiants han començat la seva 
tesi doctoral en els centres de recerca 
que col·laboren amb el màster.

Master in Computer Architecture, Networks and Systems (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Ciències Aplicades 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Centre docent Facultat d’Informàtica de Barcelona, de la UPC

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.ac.upc.edu/cans/
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí.

a.4) Requisit domini 
anglès

No s’especifica. Es recomana un domini de l'anglès a nivell 
instrumental.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació S’accepten.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Consorci per a l’organització del màster 
entre: 

• Universitat Politècnica de Catalunya
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat de Barcelona
• Institut de Ciències Fotòniques

Convenis amb entitats estrangeres de 
prestigi: hi ha convenis d’intercanvi 
d’estudiants amb les universitats d’Es-
trasburg (França) i d’Aalen (Alemanya).

S’ha signat una sol·licitud Erasmus 
Mundus amb les universitats de Paul 
Cézanne Aix-Marseille III (França) i de 
Karlsruhe (TH) (Alemanya).

També s’han signat acords de patrocini 
del màster per a la potenciació de l’esperit 
d’emprenedoria amb diverses empreses 
internacionals del país.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Un 26,53% d’alumnes són estrangers.
Resta UE (no Espanya) 2,04%
Resta d’Europa 14,29%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 8,16%
Àsia 2,04%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Més del 65% dels titulats continuen amb 
un doctorat. No hi ha dades de la resta.

Master in Photonics (UAB, UB i UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Ciències Aplicades

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya

Centres docents Facultat de Ciències de la UAB

Facultat de Física de la UB

Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

Universitat de Barcelona (UB)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.photonicsbcn.eu/

Objectiu del curs Proporcionar una formació general i de qualitat en els di-
ferents àmbits de la fotònica és l'objectiu d'aquest màster 
interuniversitari, que permet l'adquisició de coneixements 
aplicats i tecnològics, així com el desenvolupament de les 
habilitats i competències més valorades i demandades per 
l'actual teixit industrial i pels centres de recerca.

Tipus de màster Universitari 
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b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

UE (no Espanya) 6,06%
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 3,03%
Àsia 3,03%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats L’ocupació en els tres primers mesos 
és superior al 80%, ja sigui en grups 
de recerca o en empreses relaciona-
des amb la fotònica, dels quals un 60% 
estimem que continua un doctorat.

Master in Pure and Applied Logic (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Ciències Aplicades

Universitat Universitat de Barcelona (UB) - universitat coordinadora

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.ub.edu/masterlogic/2010/index-e.html

Objectiu del curs Aquest màster interuniversitari ofereix una formació gene-
ral en lògica pura i aplicada, necessària per incorporar-se 
al mercat de treball i per dur a terme tasques de recerca. 
En aquest sentit, proporciona la formació necessària per 
investigar en el camp de la lògica general i habilita per cur-
sar estudis de doctorat en lògica a escala internacional. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. La web es publica en tres idiomes: català, espanyol i anglès. 

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. Algunes conferències específiques 
d’emprenedoria (assignatura Photonics 
and Business) són impartides per pro-
fessors convidats de fora d’Espanya.

Tanmateix, cada any es conviden de sis a 
vuit professors visitants a la convocatò-
ria del MEC. Aquests professors, de re-
conegut prestigi científic, es traslladen a 
l’àrea de Barcelona per fer conferències 
lligades a un curs del màster: el curs 
2008-2009 hem tingut a Barcelona els 
professors Armin Scrinzi (Àustria), Det-
lev Ristau (Alemanya), Christophe Kasz-
mierski (França) i Lucas Novotny (Suïs-
sa), a més de dos professors de relleu 
que treballen en institucions nacionals, 
com Germán de Valcárcel (Universitat de 
València) i Rainer Hillenbrand (CIC Nano-
GUNE Research Center, Sant Sebastià).

b.4) Professorat local internacional El 100% del professorat té una carrera 
investigadora/professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. Es fan pràctiques i treballs de fi de 
màster a l’ICFO i a la Universitat d’Es-
trasburg (estada de tres a cinc mesos). 
Cada estudiant ha de fer un treball de fi 
de màster o tesi de màster.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Existeixen patrocinadors locals i 
estrangers: Ocen Optics, Hamamatsu 
Photonics, Radiantis, SensofarTech, etc.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No, més enllà del suport a la demanda 
de beques predoctorals a la Generalitat, 
al ministeri, etc.

Si se’ns concedeix l’Erasmus Mundus 
per part de la Unió Europea, llavors po-
drem oferir directament unes beques 
als estudiants.
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Altres universitats 
i institucions 
participants 

Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del 
Laboratori de Llum Sincrotró (CELLS)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - coordinadora

Universitat de Barcelona (UB)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://icc.ub.edu/master/index.php?lang=en

Objectiu del curs Aquests estudis de màster interuniversitari tenen com a 
objectiu proporcionar una alta capacitació teòrica i pràctica 
que permeti desenvolupar projectes en un sincrotró o en 
altres acceleradors de partícules. D'altra banda, una sego-
na línia docent permet assolir els coneixements i les habili-
tats necessaris per fer ús d'aquest tipus d'instal·lacions en 
el desplegament de diferents línies de recerca. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí, el 50% de les assignatures.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. No es requereix certificat, però la Comissió d'Admissió 
pot fer una entrevista en anglès als candidats.

a.5) Great CV Sí. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

El consorci té convenis entre les tres 
universitats promotores –UPC, UB, 
UAB– i el Consorci per a la Construcció, 
Equipament i Explotació del Laboratori 
de Llum Sincrotró (CELLS), del sincrotró 
Alba.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. 100%.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. L'acreditació es fa mitjançant certificat (First Certifica-
te, Proficiency, TOEFL, etc.) o bé mitjançant una entrevista 
personal. 

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

No.

b.4) Professorat local internacional Sí, quasi el 50% dels professors del 
màster.

b.5) Pràctiques/estades en organitzacions 
d’enfocament internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la matrícula No.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

No es disposa d’aquestes dades.

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa d’aquestes dades.

Màster en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Ciències Aplicades 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 
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b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí, les oficials i les pròpies de cada uni-
versitat. Per exemple, estudiants de la 
UPC poden sol·licitar ajuts de formació de 
personal investigador (FPI) de la UPC.

A més d’això, el rectorat de la UPC con-
cedeix un ajut (d’uns 1.200 €) cada any 
a l’Institut de Tècniques Energètiques 
(INTE), la unitat bàsica que gestiona el 
màster des de la UPC. Per decisió de la 
comissió acadèmica del màster, aquest 
import s’utilitza per cofinançar la matrí-
cula dels estudiants, sobretot la matrícu-
la del projecte final de màster, així com 
despeses de viatges dels estudiants.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

No es disposa d’aquestes dades.

b.9) Inserció laboral dels graduats El 50% dels graduats de l’any 2008 han 
acceptat una oferta laboral relacionada 
amb el màster (en el CELLS) i el 50% 
han continuat la carrera acadèmica amb 
un doctorat (en el marc dels programes 
de doctorat d’Enginyeria Nuclear de la 
UPC i en Ciències Biomèdiques de la 
UAB), amb una temàtica relacionada di-
rectament amb la del màster. 

4.1.5 Ciències de la Salut

Màster en Biomedicina (UB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Ciències de la Salut

Universitat Universitat de Barcelona

Centre docent Facultat de Medicina de la UB

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Cada curs, dos o tres professors es tras-
lladen a l’àrea metropolitana per impar-
tir la docència del màster. Representen 
entre el 10% i el 15% del professorat.

En particular, l’any acadèmic 2008-2009 
el professor Vasiliy Shvedunov, de la 
Universitat de Moscou, un especialista 
d’àmbit mundial en construcció i aplica-
ció d’acceleradors d’electrons de mitja-
nes energies, ha impartit un curs sobre 
aplicacions de feixos d’electrons i de 
raigs X en àrees diferents. 

També hi ha sis professors que impartei-
xen docència a l’European Synchrotron 
Radiation Facility (ESRF), a Grenoble. En 
aquest cas, els alumnes s’hi traslladen 
cada any per fer pràctiques i assistir a 
les classes.

b.4) Professorat local internacional El 50% del professorat té una carrera 
docent o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí, pràctiques obligatòries al sincrotró 
d’ESRF de Grenoble. 

A partir de l’any acadèmic 2009-2010, 
els estudiants faran pràctiques obliga-
tòries al sincrotró Alba del CELLS.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.
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a.3) Docència en 
anglès

Sí. Aproximadament la meitat de les assignatures ofertes 
són en anglès, i en aquesta llengua es poden cursar més 
dels seixanta crèdits mínims necessaris.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Des del 2008 s’ha signat un conveni d’in-
tercanvi d’estudiants entre universitats 
estrangeres, que s’anomena xarxa Eu-
rolife. Les universitats participants són: 
Universitat de Barcelona, University 
Edinbourgh, Leiden University Medical 
Center, Trinity College Dublin, Univer-
sity Med Center Gottingen, University 
Strasburg, Karolinska Institutet.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Un 5% aproximat dels seminaris que 
s’ofereixen a les diferents assignatures 
estan impartits per professors de pres-
tigi d’universitats estrangeres.

b.4) Professorat local internacional Un 90-95% del professorat ha realitzat 
estades en universitats estrangeres.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. Els alumnes poden anar a fer pràc-
tiques en grups de recerca integrats en 
el programa d’intercanvi d’estudiants 
Eurolife.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No d’específiques, però els estudiants 
tenen accés a ajudes institucionals, 
beques de la Generalitat i del Ministe-
ri d’Educació i Ciència. Poden optar a 
préstecs concedits pel ministeri.

Altres universitats 
i institucions 
participants

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.ub.edu/biomed

Objectius del curs Aquest màster és una de les aportacions estratègiques 
fonamentals de la Universitat de Barcelona, tant des del 
punt de vista del component acadèmic i docent com de les 
estructures de recerca que li donen suport. Amb aquest 
programa es disposarà d'un territori interdisciplinari en el 
camp de la biomedicina amb gran projecció futura en les 
ciències de la vida i bones sortides professionals en el món 
de la investigació i en la inserció laboral en general. 

La finalitat essencial del màster proposat és oferir la pos-
sibilitat de complementar la formació que donen les titula-
cions actuals de ciències, de medicina i altres ciències de la 
salut, amb un triple objectiu:

•  Proporcionar una formació bàsica i una actualització en el 
coneixement dels mecanismes moleculars i cel·lulars im-
plicats en la patogènia i en la fisiopatologia de les malalties, 
com també de les hipòtesis, la metodologia i les tècniques 
que s’utilitzen actualment per investigar-les, diagnosticar-
les, pronosticar-les, tractar-les i prevenir-les.

•  Oferir una base sòlida, àmplia i homogènia per iniciar pro-
grames de doctorat orientats a la recerca biomèdica, i dotar 
l’alumnat de les habilitats bàsiques en el treball del laboratori 
experimental, adquirides sota la supervisió directa d’experts.

•  Capacitar per desenvolupar tasques professionals en el 
camp de la recerca biomèdica, de l’anàlisi clínica i de la 
indústria farmacèutica i biotecnològica, que no requerei-
xin el grau de doctor, ni un títol oficial d’especialista en 
ciències de la salut.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.
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Objectius del curs La potencialitat dels coneixements que es vertebren al 
voltant del Màster d'Immunologia obre un gran ventall de 
possibilitats en diferents àmbits d'estudi: les activitats re-
lacionades amb el coneixement del sistema immunitari, 
els seus components cel·lulars i moleculars, els processos 
funcionals i les interaccions cel·lulars i moleculars dins de 
les estructures anatòmiques i la fisiologia general.

Els quatre àmbits en què es desenvolupen aquests conei-
xements són: investigació i docència; biotecnologia; medi-
cina, i veterinària. 

En acabar el màster, l’alumne serà capaç de:

•  Aplicar els coneixements relacionats amb la fisiologia del 
sistema immunitari.

•  Aplicar coneixements del sistema immunitari en el diag-
nòstic de processos patològics.

•  Dissenyar reactius analítics i fàrmacs per a noves tasques 
terapèutiques.

•  Diagnosticar malalties pròpies del sistema immunitari en 
animals domèstics i d’estabulació.

•  Desenvolupar nous coneixements en l’àmbit de les alte-
racions del sistema immunitari.

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. Les sessions que es realitzin amb videoconferència tam-
bé es consideren format presencial.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Segons la demanda de l’alumnat, però existeix la possi-
bilitat d’impartir més del 50% de les classes en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. No es demana acreditació, sinó que es pressuposa per 
raó de l’idioma oficiós de la recerca en la matèria.

a.5) Great CV Sí, per valoració de nota mitjana de la llicenciatura.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

No es disposa d’aquestes dades.

b.9) Inserció laboral dels graduats als 
tres mesos d’haver finalitzat els estudis

Un 80-90% d’estudiants del màster tre-
ballen en diferents projectes de recerca.

Màster en Immunologia (UB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Bioquímica

Universitat Universitat de Barcelona

Centre docent La docència acadèmica es fa a: Facultat de Biologia de la 
UB, Facultat de Biociències de la UAB, Hosp. Santa Creu i 
Sant Pau, Hosp. Vall d’Hebron, Hosp. Germans Trias i Pujol 
(LIRAD-BST).

La docència experimental, a més dels anteriors, es duu a 
terme a: Inst. Rec. Biomèdica de Barcelona, Hosp. Bellvit-
ge, Hosp. Clínic-IDIBAPS, IrsiCaixa, Dept. Ciències Experi-
mentals de la UPF, Facultat de Veterinària UAB, CRESA.

Altres universitats 
i institucions 
participants

Universitat Autònoma de Barcelona

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.ub.edu/masteroficial/immunologia/
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b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Les úniques dades disponibles són del 
lloc de realització de la titulació d’ac-
cés (dades de preinscripció per al curs 
2009-2010):

UB o UAB: 19,3%
Resta de Catalunya: 21%
Resta d’Espanya: 15,8%
Estrangers: 43,8% 

b.9) Inserció laboral dels graduats als 
tres mesos d’haver finalitzat els estudis

Aproximadament un 20% són professi-
onals en exercici, el 80% són estudiants 
que continuen amb la tesi doctoral. En el 
cas del estrangers, un 40% torna al seu 
país d’origen en acabar el màster.

European Master in Quality in Analytical Laboratories (UB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Gestió de la Qualitat

Universitat Universitat de Barcelona 

Centre docent Gdansk University of Technology (Polònia) per al curs 2009-
2010
Universitat de Barcelona per al curs 2010-2011

Altres universitats 
i institucions 
participants

Universitat de l’Algarve (Portugal) - coordinadora 
Universitat de Cadis (Espanya)
Universitat de Bergen (Noruega)
Universitat Tècnica de Gdansk (Polònia)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://cursos.ualg.pt/emqal/

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí. 

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No. Les entitats patrocinadores son les 
dues universitats que l’organitzen: UB i 
UAB. No es descarta establir convenis 
amb entitats estrangeres.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. Pràcticament el 100% d’aquest col-
lectiu ha desenvolupat part de la seva 
activitat professional (recerca) fora 
d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí. Pràcticament el 100% d’aquest col-
lectiu col·labora, a l’àmbit de la recer-
ca o clínic, amb universitats, hospitals i 
centres de recerca de fora d’Espanya.

b.5) Pràctiques o estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Més de la meitat del màster és pràctic 
(36 ECTS). Fins ara amb els centres de 
l’àrea metropolitana hem proveït la de-
manda de laboratoris per als nostres 
alumnes. Els màsters oficials poden 
en qualsevol moment establir convenis 
particulars o generals amb centres pú-
blics o privats que garanteixin una ade-
quada qualitat de formació.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí, les mateixes universitats en són pa-
trocinadores.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

En general el cost de la matricula co-
breix el 15-20% del cost real. Per tant, 
les universitats organitzadores i la Ge-
neralitat de Catalunya aporten el 85-
80% restant. Els estudiants poden gau-
dir de beques de la UE (Alban, etc.), del 
Ministeri d’Educació (FPU, FPI, etc.), la 
Generalitat de Catalunya (FI), UB (APIF) 
i la UAB, que en la majoria dels casos fi-
nancen la matrícula al 100%.
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a.3) Docència en 
anglès

Sí.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Es demana com a mínim el nivell B1.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Amb Universitat de l’Algarve (Por-
tugal), Universitat de Cadis (Espanya), 
Universitat de Bergen (Noruega) i Uni-
versitat Tècnica de Gdansk (Polònia). El 
60% d’entitats són estrangeres.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. En general, més del 50% dels docents 
són de fora d’Espanya. 

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. El treball de recerca del màster 
(Master Thesis) es fa en un centre del 
consorci diferent del centre on s’han 
realitzat les classes teòriques, i en un 
altre estat.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No, a part de les mateixes universitats.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els estudiants poden aconseguir una 
beca del Programa Erasmus Mundus de 
la Unió Europea.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers 
i procedència geogràfica (de tot el 
consorci)

El 90% d’alumnes són estrangers, amb 
la distribució següent: 
Amèrica del Sud 10%
Àsia 40%
Àfrica i altres 40%

b.9) Inserció laboral dels graduats als 
tres mesos d’haver finalitzat els estudis

Dades no disponibles, atès que la pri-
mera edició del màster finalitza el març 
de 2010.

Objectius del curs Aquest màster té com a objectiu preparar professionals 
per al laboratori analític, fent especial èmfasi en la gestió 
d’aquest i en la dels sistemes de qualitat, i completar el seu 
bagatge tècnic. Els laboratoris d’anàlisi compleixen una la-
bor crucial en les societats modernes:

•  l’anàlisi d’aliments i d’aigües afecta la salut de la població;
•  les decisions mèdiques depenen dels resultats de les 

anàlisis clíniques;
•  l’avaluació del medi es realitza a partir de les anàlisis quí-

miques, decisives per al control de contaminants.

El programa dura divuit mesos: un any de classes, que es 
desenvolupa a la universitat d’acollida (que varia cada any), 
i un semestre dedicat al projecte de recerca i a la redacció 
de la memòria corresponent, que es fa en una altra univer-
sitat d’un estat diferent.

L’estructura del curs s’ha dissenyat de tal manera que els 
estudiants puguin adquirir les habilitats que es consideren 
essencials per a la correcta gestió d’un laboratori, tant tèc-
niques com administratives o estadístiques. Les classes 
s’organitzen en tres disciplines:

•  Mètodes analítics
•  Anàlisi de dades
• Gestió de la qualitat

Els estudiants han de cursar trenta mòduls i han de com-
plir un mínim de cinc mòduls de cadascuna d’aquestes tres 
disciplines. Tots els mòduls són optatius. D’acord amb la 
seva formació, cada estudiant pot escollir entre una oferta 
àmplia d’opcions que s’ajustin al seus interessos profes-
sionals i personals, incloent-hi l’anàlisi d’aigües, l’anàlisi 
d’aliments o l’anàlisi clínica.

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.
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b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. El programa compta amb convenis de 
patrocini amb el Departament de Salut, 
l’Agència de Salut Pública de Barcelo-
na (ASPB), la Diputació de Barcelona, el 
Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC), 
Merck, Sharp and Domme (MSD) i l’Institut 
d’Estudis de la Salut (IES), entre d’altres.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 7% dels noranta docents del màs-
ter treballen en organitzacions fora 
d’Espanya.

b.4) Professorat local amb carrera 
investigadora internacional

Sí. Més de dues terceres parts dels do-
cents tenen carrera investigadora i/o 
professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí, les pràctiques són obligatòries i es 
realitzen com a treball de recerca (o 
tesina) en diverses organitzacions que 
tenen conveni amb el màster. Moltes 
d’aquestes organitzacions tenen orien-
tació internacional, per exemple: CRE-
SIB, ASPB, CREAL, ICO, CHC, etc.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

Sí, la Fundació Ford i la Fundación Ca-
rolina.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els estudiants poden aconseguir fins 
a un total de vint beques específiques del 
màster atorgades per les institucions se-
güents: Departament de Salut, Agència 
de Salut Pública de Barcelona, Institut 
d’Estudis de la Salut, Fundación Caroli-
na, Ministeri d’Afers Exteriors, Funda-
ción Ford (100% de la matrícula); Dipu-
tació de Barcelona, Agència d’Avaluació 
de Tecnologia i Recerca Mèdiques (75% 
de la matrícula), i Consorci Hospitalari de 
Catalunya (66% de la matrícula). També 
poden optar a les beques generals que 
s’ofereixen a tots els alumnes de la UPF. 

Màster en Salut Pública - MSP (UPF)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Ciències Experimentals i de la Salut 

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Centre docent Departament CEXS del Campus Mar UPF

Altres universitats 
i institucions 
participants

Universitat Autònoma de Barcelona

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.upf.edu/postgraubiomed/salut/presentacio/

Objectiu del curs Capacitar els estudiants per comprendre els processos de 
salut/malaltia i els seus determinants des d’una perspecti-
va poblacional, així com per afrontar els problemes de salut 
a través d’intervencions col·lectives de promoció, protecció 
i restauració de la salut. 

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí, el 50%. Tot i que es pot cursar íntegrament en anglès, hi 
ha assignatures optatives en castellà.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí. Es remarca clarament la importància d’aquest aspecte 
en l’apartat del programa referent als criteris d’admissió.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí, se’n requereix un mínim de dues.
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a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí, amb la Universitat Pierre et Marie 
Curie de París (la universitat france-
sa també ha establert vincles amb les 
universitats de Maastricht i de Lisboa, 
i en aquests moments, la UPF treballa 
la possibilitat d’establir algun tipus de 
conveni amb aquestes universitats per 
tal de promoure una iniciativa multila-
teral). 

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

No, però hi ha un 5% de professors in-
ternacionals convidats ocasionalment.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. Consisteixen pròpiament en el tra-
dicional concepte de “pràctiques”. Es 
poden realitzar a Barcelona o a l’estran-
ger. Són obligatòries.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No, a part de les mateixes universitats.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els estudiants poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb en-
titats financeres. D’altra banda, també 
disposen de beques pròpies, que cobrei-
xen fins al 40% de la matrícula, i accés 
a informació sobre altres entitats que 
concedeixen beques.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Curs 2008-2009: 32,4% d’alumnes es-
trangers.
UE (no Espanya) 6,8%
Resta d’Europa 1,4%
Amèrica del Nord 5,4%
Amèrica del Sud 16,2%
Àsia -
Àfrica i altres 2,7%

b.9) Inserció laboral dels graduats Aquesta informació no es troba disponible.

Master in Biomedical Research - BIOMED (UPF)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Recerca Biomèdica

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Centre docent Departament CEXS

Altres universitats 
i institucions 
participants

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.upf.edu/postgraubiomed/biomed/presentacio/

Objectiu del curs L’objectiu del programa és oferir coneixement avançat (en 
l’àmbit conceptual, però també experimental) sobre les ba-
ses moleculars subjacents i sobre disfuncions cel·lulars en 
patologies humanes. També es pretén aplicar aquest co-
neixement a la recerca bàsica i biomèdica.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Tot i que pot ser íntegrament en anglès, al segon any hi 
ha assignatures optatives en castellà.
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a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí. Es remarca clarament la importància d’aquest aspecte 
en l’apartat del programa referent als criteris d’admissió.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Conveni de la UPF amb la Universi-
tat de Barcelona i amb la Universitat de 
Bolonya (màster interuniversitari). Un 
cop finalitzat el màster, si es procedeix 
a cursar estudis de doctorat, els docto-
rands de la UPF poden participar en un 
programa conjunt de doctorat amb les 
universitats integrants del projecte Eu-
ropin (European PhD in Pharmacoinfor-
matics), que a més de la UPF integra les 
universitats següents: Universität Wien; 
Politechnika Gdanska; Martin-Luther 
Universität Halle - Wittenberg; Universi-
tà degli Studi di Parma; Università degli 
Studi di Perugia, i Vrije Universiteit Am-
sterdam. 

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

No, però hi ha professors convidats (5%), 
ocasionalment.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. Consisteixen pròpiament en el tra-
dicional concepte de “pràctiques”. Es 
poden realitzar a Barcelona o a l’estran-
ger. Són obligatòries.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Curs 2008-2009: 31% d’alumnes estran-
gers.
UE (no Espanya) 16,7%
Resta d’Europa 4,8%
Amèrica del Nord 2,4%
Amèrica del Sud 7,1%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats El 70% dels graduats estan inscrits al 
doctorat.

Master in Bioinformatics for Health Sciences - BIOINFO (UPF)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Bioinformàtica Aplicada a les Ciències de la Salut

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Centre docent Departament CEXS

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.upf.edu/postgraubiomed/bioinfo/presentacio/

Objectiu del curs El programa té com a objectiu la formació de professio-
nals amb coneixements i habilitats orientats al desenvo-
lupament de noves estratègies computacionals i sistemes 
informàtics d’utilitat en la recerca biomèdica i la pràctica 
sanitària, i posa l’èmfasi en els sistemes informàtics rela-
cionats amb la R+D de medicaments i amb les aplicacions 
sanitàries de les tecnologies “òmiques”.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Tot i que pot ser íntegrament en anglès, al segon any hi 
ha assignatures optatives en castellà.
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Hi participen diferents entitats públi-
ques, com ara el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, la Generalitat de Ca-
talunya i l’IL3, de la mateixa UB.  

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 95% del professorat treballa fora 
d’Espanya, en organitzacions de primer 
nivell mundial (Banc Mundial, OCDE, 
universitats, etc.).

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% posseeix carrera investiga-
dora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Hi ha tres estades acadèmiques a Ma-
drid, Brussel·les i Ginebra. Actualment 
el programa no consta de pràctiques, 
però es planteja tenir-ne per a properes 
edicions.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Hi participen diferents entitats públi-
ques, com ara el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, la Generalitat de Ca-
talunya i l’IL3, de la mateixa UB.  

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els estudiants poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb enti-
tats financeres, gràcies als acords del 
centre amb aquestes entitats. Per altra 
banda, disposen de beques pròpies, de 
fins al 40% de la matrícula, i es dóna in-
formació sobre altres entitats que con-
cedeixen beques.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Curs 2008-2009: 29,6% d’alumnes es-
trangers.
UE (no Espanya) 7,4%
Resta d’Europa 11,1%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 7,4%
Àsia 3,7%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Dades no disponibles.

4.1.6 Dret, Ciències Polítiques i Treball

Màster in International Economic Law and Policy (UB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Dret

Universitat Universitat de Barcelona

Centre docent Universitat de Barcelona

Altres universitats 
i institucions 
participants

IL3 - Institut de Formació Contínua de la UB

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.ielpo.org

Objectiu del curs El curs pretén formar professionals en legislació i política 
econòmica internacional que puguin treballar i liderar orga-
nitzacions que actuen a escala internacional, i que majorità-
riament estan ubicades a Ginebra, Brussel·les i Washington.

Tipus de màster Propi
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Objectius del curs Aquest programa té tres objectius principals. En primer lloc, 
el programa prepara els estudiants per ser professionals 
competents en psicologia del treball, de les organitzacions i 
dels recursos humans. En segon lloc, el màster ofereix una 
referència europea en l’ensenyament de psicologia del tre-
ball, de les organitzacions i dels recursos humans, als estu-
diants de diferents regions del món. En tercer lloc, aquest 
programa promou la mobilitat entre estudiants i professorat 
d’Europa i de tercers països per tot Europa.

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Es demana un nivell mínim de B1 o equivalent.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí, amb la Universitat de Coïmbra, la 
Universitat de Bolonya i la Universitat de 
París.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 12% dels docents són de fora d’Es-
panya.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 80% dels docents tenen carrera in-
vestigadora/professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí, en la modalitat d’assignatura obliga-
tòria.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. EL programa disposa de beques de 
fins al 100% del cost de la matrícula. Les 
beques estan preferentment destinades 
a alumnes procedents de països en de-
senvolupament. Alhora, el programa té 
convenis amb entitats financeres perquè 
els alumnes puguin accedir a crèdits en 
condicions preferents. 

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

El 100% dels alumnes són estrangers.
UE (no Espanya) 25%
Amèrica del Nord 25%
Amèrica del Sud 25%
Àsia 25%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa d’aquestes dades perquè 
l’edició 2008-2009 és la primera i encara 
no hi ha graduats. Tot i així, s’espera que 
el percentatge serà pròxim al 100%.

European Master on Work, Organizational and Personnel Psychology (UB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Psicologia

Universitat Universitat de Barcelona

Centre docent Facultats de Psicologia

Altres universitats 
i institucions 
participants

Universitat de València (Espanya) - coordinadora 
Université René Descartes - Paris V (França)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Itàlia)
Universidade de Coimbra (Portugal)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.uv.es/erasmuswop/
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Objectiu del curs Formació d’analistes i investigadors en ciència política, amb 
una capacitat de treball autònom suficient per a l’aplicació de 
les tècniques i metodologies d’anàlisi actuals de manera pro-
ductiva i amb la capacitat de treball en grup necessària per a 
la seva participació en equips d’investigació, centres d’estudi 
i gabinets d’anàlisi. Aquest objectiu general se subdivideix en 
quatre objectius específics, que són els següents:

•  Desenvolupament de les competències d’investigació ne-
cessàries per iniciar un programa de doctorat en ciència 
política i en sociologia amb garanties d’èxit.

•  Formació d’investigadors i analistes d’alt nivell en l’àmbit 
de la ciència política i la sociologia.

• Formació d’especialistes en els àmbits de recerca.
•  Desenvolupament de línies innovadores en els àmbits de 

recerca.
•  Desenvolupament de competències generals que millorin 

les possibilitats d’ocupació dels futurs titulats.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en anglès Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí, se’n requereixen dues.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí, hi ha una doble titulació amb la Uni-
versitat de Constança i un conveni de 
mobilitat amb la Universitat de Carolina 
del Nord a Chapel Hill. 

b.7) Ajudes al finançament de la matrícula Beques Erasmus Mundus: 38,16%.
Beques d’altres institucions: 1,32%

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers 
i procedència geogràfica (de tot el 
consorci)

81,67% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 28,33%
Amèrica del Nord 5%
Amèrica del Sud 40%
Àsia 1,67%
Àfrica 3,33%
Àltres 3,33%

b.9) Inserció laboral dels graduats als 
tres mesos d’haver finalitzat els estudis

Treball estable: 44%. 
Treball temporal: 28%.

Master in Politic Sciences4 (UPF)1

DADES BÀSIQUES

Àmbit Ciència Política i Sociologia

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Centre docent Facultat de Ciències Polítiques i Socials

Altres universitats 
i institucions 
participants

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.upf.edu/dcpis/en/postgrau/master/

4 El Màster en Ciències Polítiques i Socials que s’impartia fins ara s’ha descompost en tres nous 
màsters oficials a fi de donar major visibilitat a les especialitats de les quals constava el pro-
grama original. Així, a partir del curs 2009-2010, el departament impartirà un Màster en Cièn-
cia Política, un Màster en Democràcies Actuals i un Màster en Sociologia i Demografia. Aquests 
tres nous programes comparteixen la quasi totalitat de les assignatures del màster original 
amb la diferència de l’obligatorietat/optativitat a l’hora de cursar algunes matèries.
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4.1.7 Economia i Finances

Master in Economics (BGSE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Economia i Finances

Universitat Universitat Pompeu Fabra 

Centre docent Barcelona Graduate School of Economics (UAB, UPF)

Altres universitats i 
institucions participants

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.barcelonagse.eu/MEC.html

Objectiu del curs El curs pretén oferir als alumnes un coneixement profund 
de les ciències econòmiques i d’un sistema potent d’eines 
analítiques en economia, que els doni una capacitació excel-
lent per a llocs de treball altament tècnics i/o per entrar als 
doctorats de més prestigi mundial. 

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en anglès Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Consorci promotor amb el CSIC i el 
CREI.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 30% dels docents treballen fora 
d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els estudiants de fora de l’Espai Eu-
ropeu d’Ensenyament Superior disposen 
de beques pròpies, de fins al 75% de la 
matrícula. D’altra banda, els estudiants 
també poden aconseguir crèdits en con-
dicions preferents amb entitats finance-
res, gràcies als acords de la universitat 
amb aquestes entitats. Finalment, la 
universitat també proporciona informa-
ció sobre altres entitats que concedei-
xen beques.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Curs 2008-2009: 61,1% d’alumnes es-
trangers.
UE (no Espanya) 19,4%
Resta d’Europa 5,6%
Amèrica del Nord 5,6%
Amèrica del Sud 22,2%
Àsia 5,6%
Àfrica i altres 2,8%

b.9) Inserció laboral dels graduats De les quinze places que ofereix el doc-
torat en CPiS del departament, un 50% 
són ocupades pels graduats del màster. 
No disposem d’informació detallada per 
a la resta.
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Master in Finance (BGSE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Economia i Finances

Universitat Universitat Pompeu Fabra 

Centre docent Barcelona Graduate School of Economics (UAB, UPF)

Altres universitats 
i institucions 
participants

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.barcelonagse.eu/MFI.html

Objectiu del curs Formar futurs professionals de les finances, que disposin 
d’un coneixement i domini excel·lent de les diferents eines 
financeres que els capaciti per treballar a les organitzacions 
i institucions, tant públiques com privades, més importants 
del sector financer.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Consorci promotor amb el CSIC i el 
CREI.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 7% dels professors treballa en 
centres fora d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% dels docents té carrera in-
vestigadora a les universitats més pres-
tigioses del món, així com experiència 
professional en entorns clarament in-
ternacionals de primer nivell.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Les pràctiques no són una part del pro-
grama, però la BGSE facilita pràctiques 
per als estudiants d'aquest màster que 
ho sol·licitin.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Patrocinen el programa contribuint al 
sosteniment de l’entitat i/o oferint beques 
per als alumnes tres entitats financeres 
catalanes, la fundació empresarial Fem-
CAT, diferents fundacions i entitats sense 
ànim de lucre relacionades amb la cièn-
cia i la innovació, el Govern de Catalunya, 
el Govern d’Espanya i diverses empreses 
privades locals i estrangeres de prestigi.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Existeixen beques (algunes finança-
des per empreses i centres patrocina-
dors del màster) i alhora la BGSE dispo-
sa de convenis amb entitats financeres 
perquè els alumnes puguin accedir a 
crèdits en condicions preferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

84% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 54%
Amèrica del Nord 10%
Amèrica del Sud 25%
Àsia 11%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Més del 75% dels graduats han conti-
nuat la carrera acadèmica amb un doc-
torat. Entre els que van optar per entrar 
al mercat laboral, la majoria dels gra-
duats van aconseguir una feina dins els 
tres mesos després de la graduació. 
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Master in Competition and Market Regulation (BGSE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Economia i Finances

Universitats Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Bar-
celona

Centre docent Barcelona Graduate School of Economics (UAB, UPF)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.barcelonagse.eu/MCR.html

Objectiu del curs Formar professionals altament preparats en matèria de 
competència i regulació de mercats, capaços de treballar 
tant en institucions públiques com en grans corporacions.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Consorci promotor amb el CSIC i el 
CREI.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 43% dels professors pertanyen a 
centres de fora d’Espanya.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 35% dels docents treballen en una 
organització fora d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% dels docents té carrera in-
vestigadora a les universitats més pres-
tigioses del món, a més d’experiència en 
entorns altament internacionals.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Les pràctiques no són una part del pro-
grama, però la BGSE facilita pràctiques 
per als estudiants d'aquest màster que 
ho sol·licitin.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Patrocinen el programa contribuint 
al sosteniment de l’entitat i/o oferint 
beques per als alumnes tres entitats 
financeres catalanes, diferents fun-
dacions (una d’empresarial) i entitats 
sense ànim de lucre relacionades amb 
la ciència i la innovació, el Govern de Ca-
talunya, el Govern d’Espanya i diverses 
empreses privades locals i estrangeres 
de prestigi.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Existeixen beques (algunes finança-
des per empreses i centres patrocina-
dors del màster) i alhora la BGSE dispo-
sa de convenis amb entitats financeres 
perquè els alumnes puguin accedir a 
crèdits en condicions preferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

88% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 76%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 19%
Àsia 5%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Aproximadament el 50% dels graduats 
ha continuat la carrera acadèmica amb 
un doctorat. Entre els que van optar per 
entrar al mercat laboral, el 100% va 
aconseguir una feina en els tres mesos 
posteriors a la graduació.



4. Descripció dels MEG identificats 

100

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

4. Descripció dels MEG identificats 

101

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Master in the Economics of Science and Innovation (BGSE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Economia i Finances

Universitats Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Bar-
celona

Centre docent Barcelona Graduate School of Economics (UAB, UPF)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.barcelonagse.eu/MESI.html

Objectiu del curs Formar professionals capaços de valorar econòmicament 
el desenvolupament i l’impacte de la recerca per realit-
zar processos de transferència de tecnologia, que puguin 
treballar en centres de recerca, agències de promoció de 
R+D+i, l’Administració pública i en empreses innovadores.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Consorci promotor amb el CSIC i el 
CREI.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 10% dels docents.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% dels docents té carrera in-
vestigadora a les universitats més pres-
tigioses del món, alhora que una impor-
tant experiència internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. Estan contemplades com a part del 
programa i es realitzen un cop finalitzat 
el curs, en entitats europees públiques 
i privades de referència en l’àmbit de la 
temàtica del màster.  

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Patrocinen el programa contribuint al 
sosteniment de l’entitat i/o oferint beques 
per als alumnes tres entitats financeres 
catalanes, la fundació empresarial Fem-
CAT, diferents fundacions i entitats sense 
ànim de lucre relacionades amb la cièn-
cia i la innovació, el Govern de Catalunya, 
el Govern d’Espanya i diverses empreses 
privades locals i estrangeres de prestigi.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Existeixen beques (algunes finança-
des per empreses i centres patrocina-
dors del màster) i alhora la BGSE dispo-
sa de convenis amb entitats financeres 
perquè els alumnes puguin accedir a 
crèdits en condicions preferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

87% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 69%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 31%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats El 90% dels graduats tenia feina als tres 
mesos d’haver acabat el curs, i el 100% 
als sis mesos.
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Master in Macroeconomic Policy and Financial Markets (BGSE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Economia i Finances

Universitat Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Bar-
celona

Centre docent Barcelona Graduate School of Economics (UAB, UPF)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.barcelonagse.eu/MFM.html

Objectiu del curs Formar professionals que dominin les eines i els models 
d’anàlisi macroeconòmics i financers que requereixen 
grans empreses, bancs d’inversió i bancs nacionals.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Consorci promotor amb el CSIC i el 
CREI.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 50% dels docents treballen en en-
titats i universitats fora d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% té carrera investigadora i/o 
professional en universitats de prestigi 
mundial i en entorns clarament interna-
cionals.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Les pràctiques no són una part del pro-
grama, però la BGSE facilita pràctiques 
per als estudiants d'aquest màster que 
ho sol·licitin.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Patrocinen el programa contribuint 
al sosteniment de l’entitat i/o oferint be-
ques per als alumnes tres entitats finan-
ceres catalanes, la fundació empresarial 
FemCAT, diferents fundacions i entitats 
sense ànim de lucre relacionades amb 
la ciència i la innovació, el Govern de Ca-
talunya, el Govern d’Espanya i diverses 
empreses privades locals i estrangeres 
de prestigi.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Existeixen beques (algunes finança-
des per empreses i centres patrocina-
dors del màster) i alhora la BGSE dispo-
sa de convenis amb entitats financeres 
perquè els alumnes puguin accedir a 
crèdits en condicions preferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

67% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 60%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 40%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats El 100% dels graduats que ha buscat fei-
na l’ha trobat en els tres mesos poste-
riors a la graduació, un ha creat la seva 
pròpia empresa i un altre ha seguit un 
doctorat.
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Master in International Trade, Finance, and Development (BGSE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Economia i Finances

Universitat Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Bar-
celona

Centre docent Barcelona Graduate School of Economics (UAB, UPF)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.barcelonagse.eu/ITFD.html

Objectiu del curs Formar professionals amb un coneixement molt especia-
litzat en l’àrea del comerç internacional, finances i desen-
volupament, que puguin treballar en organitzacions per al 
desenvolupament, agències governamentals i bancs, entre 
altres entitats.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. El web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Consorci promotor amb el CSIC i el 
CREI.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 24% dels professors treballa en 
institucions i universitats fora d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% té experiència investigadora 
a les universitats més prestigioses del 
món i experiència en entorns interna-
cionals.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Les pràctiques no són una part del pro-
grama, però la BGSE facilita pràctiques 
per als estudiants d'aquest màster que 
ho sol·licitin.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Patrocinen el programa contribuint 
al sosteniment de l’entitat i/o oferint 
beques per als alumnes tres entitats 
financeres catalanes, diferents fun-
dacions (una d’empresarial) i entitats 
sense ànim de lucre relacionades amb 
la ciència i la innovació, el Govern de Ca-
talunya, el Govern d’Espanya i diverses 
empreses privades locals i estrangeres 
de prestigi.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Existeixen beques (algunes finança-
des per empreses i centres patrocina-
dors del màster) i alhora la BGSE dispo-
sa de convenis amb entitats financeres 
perquè els alumnes puguin accedir a 
crèdits en condicions preferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

74% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 37%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 54%
Àsia 9%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Dades no disponibles, però s’espera una 
alta contractació per part de consulto-
ries d’economia, bancs d’inversió i bancs 
nacionals.



4. Descripció dels MEG identificats 

106

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

4. Descripció dels MEG identificats 

107

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

International Master in Economic Analysis - IDEA (UAB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Economia

Universitat Universitat Autònoma de Barcelona

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://idea.uab.es/

Objectiu del curs Oferir estudis avançats en el camp de l'economia, impulsar 
la mobilitat dels estudiants i professors d'aquest camp i un 
desenvolupament important en ambients internacionals.

En finalitzar el màster, l’estudiant serà capaç de:

•  Actuar com a expert d’alt nivell en economia quantitativa, 
amb domini dels seus models i mètodes. 

•  Exercir un rol executiu en el sector financer, en l’admi-
nistració econòmica o en la investigació científica.

•  Utilitzar tècniques d’investigació.
•  Elaborar articles científics i comunicar-los de manera 

oral i escrita.
•  Identificar les aplicacions de l’economia quantitativa en 

política econòmica, finances i administració d’empreses.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí

a.2) Web en anglès Sí, una única versió en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí, 100% de les classes en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí, un bon nivell d'anglès (550 de TOEFL o First Certificate).

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% té experiència investigadora 
a les universitats més prestigioses del 
món i experiència en entorns internaci-
onals.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Les pràctiques no són una part del pro-
grama, però la BGSE facilita pràctiques 
per als estudiants d'aquest màster que 
ho sol·licitin.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí. Patrocinen el programa contribuint 
al sosteniment de l’entitat i/o oferint be-
ques per als alumnes tres entitats finan-
ceres catalanes, la fundació empresarial 
FemCAT, diferents fundacions i entitats 
sense ànim de lucre relacionades amb 
la ciència i la innovació, el Govern de Ca-
talunya, el Govern d’Espanya i diverses 
empreses privades locals i estrangeres 
de prestigi.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Existeixen beques (algunes finança-
des per empreses i centres patrocina-
dors del màster) i alhora la BGSE dispo-
sa de convenis amb entitats financeres 
perquè els alumnes puguin accedir a 
crèdits en condicions preferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

89% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 63%
Amèrica del Nord 31%
Amèrica del Sud -
Àsia 6%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa de dades perquè l’edició 
2008/2009 és la primera. S’espera una 
alta contractació per part d’organitzaci-
ons per al desenvolupament (públiques i 
privades) i de bancs centrals.
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b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. El programa ofereix beques pròpies. Els 
millors estudiants obtenen finançament 
de la Generalitat, del Ministeri d’Educació 
i Ciència, de la Fundació Ramón Areces, 
de la Caixa i de l’AECI. Prop d’un 60% dels 
estudiants reben finançament.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers  
i procedència geogràfica

El 80% d’alumnes són estrangers.
UE (no Espanya) 55%
Amèrica del Sud 10%
Àsia 15%

b.9) Inserció laboral dels graduats El 70% dels graduats opta per continuar 
fent el doctorat, o bé a la UAB o bé en 
altres institucions de prestigi internaci-
onal (programes de doctorat europeus o 
dels Estats Units). El 30% restant acon-
segueix un lloc de treball tres mesos 
després de finalitzar els estudis.

Tots els estudiants que opten per con-
tinuar els seus estudis en un progra-
ma de doctorat tenen ofertes de treball 
d’institucions diferents a la institució de 
graduació abans de fer la defensa de la 
tesi doctoral.

QEM-Models and Methods of Quantitative Economics (UAB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Economia

Universitat Universitat Autònoma de Barcelona

Centre docent Facultat d’Economia i Empresa de la UAB

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Université Pantheon-Sorbonne, Paris I (França)

Università Ca’ Foscari di Venezia (Itàlia)

Universität Bielefeld (Alemanya)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.univ-paris1.fr/index.php?id=111297

a.5) Great CV Sí. Es requereix excel·lència en l'expedient acadèmic. Es 
tenen en compte, principalment, les notes obtingudes en 
les matèries que conformen el perfil ideal, és a dir, mate-
màtiques i estadística.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí, se’n requereixen tres.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. El programa forma part de la xarxa 
europea ENTER, en la qual participen, a 
més de la UAB: 

• Université Libre de Bruxelles
• University College London
• Universidad Carlos III de Madrid
• Universität Mannheim
• CentER (Tilburg University)
•  University of Stockholm and  

Stockholm School of Economics
•  MPSE (Université de Toulouse I)

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 10% dels docents és estranger, de 
procedències tan diverses com: 

• Rice University (EUA)
• University of Minnesota (EUA)
• Ben-Gurion University (Israel)
• California Institute of Technology (EUA)
• University of Edinburgh (RU)

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí, el Banc Sabadell. 
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b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Es tracta d’un programa amb la dis-
tinció Erasmus Mundus concedida per la 
Comissió Europea. El programa forma 
part d’un consorci en el qual participen, 
a més de la UAB, les següents univer-
sitats: 

• Université de Paris I
• Universität Bielefeld
• Università Ca’ Foscari di Venezia

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 10% dels docents són estrangers, 
amb procedències tan diverses com: 

• University of Minnesota (EUA)
• Ben-Gurion University (Israel)
• California Institute of Technology (EUA)
• University of Edinburgh (RU)
• Université Laval (Canada)
• Université de Louvain (Bèlgica)

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí, la Comissió Europea.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. El programa ofereix beques pròpi-
es de subvenció de matrícula i beques 
Erasmus Mundus per a estudiants de 
fora de la UE. 

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

El 90% d’alumnes són estrangers.
Europa (no Espanya) 30%
EUA 3%
Amèrica del Sud 8%
Àsia 36%
Àfrica i altres 8%
UE (no Espanya) 30%
Anterior Unió Soviètica 5%

Objectiu del curs Oferir estudis avançats en el camp de l'economia, impulsar 
la mobilitat dels estudiants i professors d'aquest camp i un 
desenvolupament important en ambients internacionals.

En finalitzar el màster, l’estudiant serà capaç de:

•  Actuar com a expert d’alt nivell en economia quantitativa, 
amb domini dels seus models i mètodes.

•  Exercir un rol executiu en el sector financer, en l’admi-
nistració econòmica o en la investigació científica.

• Utilitzar tècniques d’investigació.
•  Elaborar articles científics i comunicar-los de manera 

oral i escrita.
•  Identificar les aplicacions de l’economia quantitativa en 

política econòmica, finances i administració d’empreses.

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí, una única versió en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí, 100% de les classes en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí, un bon nivell d'anglès (550 de TOEFL o First Certificate).

a.5) Great CV Sí. Es tenen en compte les notes de l’expedient acadèmic 
relatives a matemàtiques i estadística.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí, es requereixen tres cartes de reco-
manació.
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INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de 
recomanació

Sí.

b.2) Consorci promotor 
amb entitats no 
estrangeres de prestigi 
i/o conveni amb 
entitats estrangeres de 
prestigi

No.

b.3) Professorat 
que treballa a 
organitzacions fora 
d’Espanya

Entre els professors del Departament d’Economia i Empresa 
de la Universitat Pompeu Fabra figuren fellows de l’Econo-
metric Society, fellows de l’European Economic Association, 
research fellows del Center for Economic Policy and Research 
(CEPR) i research fellows del CESifo. Els professors publiquen 
en les revistes d’economia més prestigioses i en moltes de les 
publicacions líders en diferents àmbits de la disciplina. Molts 
d’ells desenvolupen tasques d’editors associats i coeditors 
d’aquestes publicacions. 
Dues professores del Departament d’Economia i Empresa 
–Marta Reynal-Querol i Jan Eeckhout– han obtingut l’Starting 
Grants de l’European Research Council (ERC). Dos més han 
estat seleccionats per rebre els Advanced Grants de l’ERC: 
Jordi Galí (UPF-CREI) i Hans-Joachim Voth. En total, el depar-
tament ha rebut tres ERC Grants.
Andreu Mas-Colell (1977) i Jordi Galí (2003) són fellows de 
l’Econometric Society.
Entre els professors, hi ha sis fellows de l’European Economic 
Association (EEA): Fabio Canova, Antonio Ciccone, Jordi Galí, 
Ramon Marimon, Andreu Mas-Colell i Jaume Ventura.
Fabio Canova, Antonio Ciccone, Xavier Freixas, Jordi Galí, Jau-
me Ventura i Hans-Joachim Voth són research fellows del 
Centre for Economic Policy Research (CEPR).
També hi ha dos professors de la facultat que són fellows del 
CESifo: Antonio Ciccone i Rosemarie Nagel.
Cinc membres del cos docent han estat professors perma-
nents en algunes universitats capdavanteres dels Estats Units 
(J. Eeckhout a la U. Penn; J. Galí a la NYU; R. Hogarth a Chica-
go; A. Mas-Colell a Harvard, i J. Ventura al MIT).
Dos professors del departament han participat com a program 
chairs a la trobada anual de l’European Economics Association: 
Jaume Ventura (Viena, 2006) i Antonio Ciccone (Barcelona, 2009).

b.9) Inserció laboral dels graduats El 30% dels graduats opta per continuar 
fent el doctorat, o a la UAB o en altres 
institucions de prestigi internacional 
(programes de doctorat europeus o dels 
Estats Units). El 70% restant aconse-
gueix un lloc de treball en els tres mesos 
posteriors a la finalització dels estudis 
(el programa és molt nou, només s’han 
graduat dues promocions, de les quals 
tothom ha trobat un lloc de treball).

Master in Economic and Finance (UPF)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Economia, Finances i Empresa

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Centre docent Departament d’Economia i Empresa

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.econ.upf.edu/en/

Objectiu del curs Crear professionals i investigadors capaços de dur a terme 
analítica avançada en els àmbits de l’economia, les finan-
ces i l’empresa. El màster prepara estudiants tant per en-
trar en programes de doctorat en universitats de qualitat 
com per treballar com a analistes.

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Només s’ofereixen algunes optatives en castellà.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. TOEFL IBT: 100/120, IELTS: 7.0, CAE: B, CPE: C.

a.5) Great CV Sí. Mitjana A, B o GPA 3.0 o més en sistema americà. 
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Objectiu del curs El Master of Science in Finance té per objectiu formar i pre-
parar persones per a una carrera professional en el món de 
les finances corporatives i dels mercats financers. Un punt 
molt rellevant en el si de la gestió empresarial és el conjunt 
de decisions financeres: són crucials per a l’èxit dels pro-
jectes empresarials i per assolir els seus objectius en un 
entorn competitiu com el d’avui dia. El paper dels mercats 
financers resulta determinant per al valor d’una empresa 
i per a les seves possibilitats en dur a terme estratègies 
financeres, temes que son abordats en profunditat en el 
màster que es presenta. Pel que fa a les decisions finan-
ceres a curt termini, es proporcionen eines de diagnòstic i 
anàlisi financera, així com d’implementació de l’estratègia. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en anglès Sí.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. TOEFL IBT: 100/120, IELTS: 7.0, CAE: B, CPE: C.

a.5) Great CV Sí. Mitjana A, B o GPA 3.0 o més en sistema americà. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí, dues cartes mínim.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Hi ha conveni amb diferents escoles 
de negoci de prestigi mundial, en les 
quals els alumnes poden cursar part del 
programa i obtenir el títol expedit pels 
dos centres (HEC, Univ. Bocconi, St. Ga-
llen, Erasmus). El MSc d’ESADE forma 
part de la xarxa CEMS (reconeguda com 
a xarxa d’excel·lència acadèmica euro-
pea) i ofereix la possibilitat de cursar el 
màster CEMS (núm.1 del rànquing del 
Financial Times). 

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades a 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els estudiants poden aconseguir be-
ques ofertes per la universitat, que in-
clouen els estudiants extra comunitaris, 
i la possibilitat de treballar com a TA (Te-
aching Assistant).

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers 
i procedència geogràfica

Curs 2008-2009: 91% d’alumnes estran-
gers.
UE (no Espanya) 59,1%
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 18,2%
Àsia 9,1%
Àfrica i altres 4,5%

b.9) Inserció laboral dels graduats El 90% dels graduats han seguint pro-
grames de doctorat o han acceptat una 
oferta laboral tres mesos després de fi-
nalitzar el curs.

Master of Science in Finance (URL-ESADE)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Administració i Direcció d’Empreses

Universitat Universitat Ramon Llull

Centre docent ESADE Business School

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.esade.edu/management/esp/finance 
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Centre docent Facultat de Física de la UB

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.ub.edu/masteroficial/enginybiomed

Objectiu del curs L'objectiu formatiu del Màster en Enginyeria Biomèdica és 
la formació de professionals, en l'àmbit del postgrau uni-
versitari, en el desenvolupament de tasques en diferents 
aspectes:

•  Activitats relacionades amb els productes i els serveis 
sociosanitaris, en els aspectes de la concepció i el dis-
seny, la fabricació, l’avaluació, la comercialització, la 
instal·lació i el manteniment, com també amb la utilitza-
ció d’equips mèdics.

•  Activitats relacionades amb la preparació per a la recerca 
en un determinat camp de l’enginyeria biomèdica.

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Es poden completar els crèdits mínims obligatoris amb 
assignatures en anglès, i hi ha la previsió futura d’impartir 
totes les assignatures en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació [Informació no oferta]

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

[Informació no oferta]

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

[Informació no oferta]

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 30% dels docents són professors 
visitants membres d’entitats de negoci 
de prestigi mundial.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. Opcional. Hi ha la possibilitat de cursar 
part del programa en una escola de nego-
cis d’un altre país de la xarxa CEMS. Alhora, 
existeix un servei de pràctiques a l’estran-
ger per als estudiants i el centre organitza 
múltiples trobades amb empreses.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

Sí.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els alumnes poden aconseguir crèdits 
en condicions preferents amb entitats fi-
nanceres. Per altra banda, disposen de 
beques pròpies, de fins al 75% de la ma-
trícula, vinculades al talent acadèmic.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

95,2% d’alumnes estrangers, de disset 
nacionalitats.
UE (no Espanya) 61,8%
Amèrica del Nord 4,8%
Amèrica del Sud 2,4%
Àsia -
Àfrica i altres 26,2%

b.9) Inserció laboral dels graduats Dades no disponibles. Inici del progra-
ma: 2009/2010.

4.1.8 Enginyeries Civil, Industrial, Aeroespacial i de Biosistemes

Màster en Enginyeria Biomèdica (UB - UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Biomedicina

Universitats Universitat de Barcelona (coordinadora)
Universitat Politècnica de Catalunya
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en català, espanyol i anglès. 

a.3) Docència en 
anglès

El màster no té més del 50% de la docència en anglès, ja 
que la major part de les assignatures s’imparteixen en ca-
talà o castellà. 

No obstant això, atès que el màster té la menció de qua-
litat del ministeri des de la seva primera edició (pel fet de 
provenir d’un doctorat amb menció de qualitat), cada any 
hi imparteixen docència entre vuit i deu professors estran-
gers convidats a través del programa de mobilitat del mi-
nisteri. Aquest programa permet finançar l’estada a Barce-
lona d’aquests professors durant un període d’una a dues 
setmanes per impartir fins a vint hores de classe cadascun. 
Aquests professors provenen de les millors universitats 
europees i americanes (EUA i Canadà) en l’àmbit de les ci-
ències i tècniques marines i imparteixen la docència total-
ment en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

No és un requisit explícit, però sí implícit, atès que, com 
s’exposa al punt anterior, cada any hi ha assignatures en 
anglès i els alumnes les han de seguir i superar. 

a.5) Great CV Actualment, la selecció d’estudiants en el procés d’admis-
sió es fa d’acord amb la idoneïtat de les seves carreres amb 
el perfil dels estudis i, atès que el nombre d’alumnes ins-
crits per curs coincideix amb el nombre màxim admissible 
(50), no s’ha implementat un criteri de qualificació mínim.

Tanmateix, sí que s’ha plantejat que en els propers anys, si 
es manté aquesta demanda del màster, caldrà considerar 
fer una selecció dels candidats. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.4) Professorat local internacional [Informació no oferta]

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

[Informació no oferta]

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

[Informació no oferta]

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

[Informació no oferta]

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

[Informació no oferta]

b.9) Inserció laboral dels graduats als 
tres mesos d’haver finalitzat els estudis

[Informació no oferta]

Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí (UB - UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Civil

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Universitat de Barcelona (UB) - universitat coordinadora

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.upc.edu/estudis-upc/masters-eees/fitxa_mas-
ter.php?id_estudi=25&id_titulacio=89&lang=ing&cerca=6 

Objectiu del curs L'objectiu d'aquests estudis interuniversitaris de màster 
és oferir una formació avançada, teòrica i pràctica, en oce-
anografia i gestió del medi marí, amb dues especialitza-
cions i un enfocament netament multidisciplinari. Els qui 
el cursin esdevindran experts en els diversos àmbits de 
les ciències del mar, capaços tant de dur a terme recerca 
científica d'alt nivell com d'assumir responsabilitats en el 
món empresarial.  

Tipus de màster Universitari 
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Master in Coastal and Marine Engineering and Management - COMEM (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Civil

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

City University London (Regne Unit)
Delft University of Technology (Holanda) - coordinadora
Norwegian University of Science and Technology (Noruega)
University of Southampton (Regne Unit)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=99f642a4-6c91-
4766-a2c0-90f459ff143f&lang=en

Objectiu del curs Aquest màster interuniversitari Erasmus Mundus proporcio-
na una formació avançada a les futures i futurs científics i en-
ginyers amb responsabilitats en projectes de millora costa-
nera i de direcció i gestió en l'àmbit de l'enginyeria marítima. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí, el 100%. 

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí, òbviament per als estudiants que no procedeixen de 
països de parla anglesa. El nivell d’anglès s’ha d’acreditar 
a través d’un títol reconegut, per exemple TOEFL, IELTS o 
equivalent. Els mínims són 600 o 6.5, respectivament.

a.5) Great CV Sí. En el procés de selecció s’escull aquells alumnes que 
sobresurten en tots els aspectes possibles: es valora la 
carrera (prioritzant els graus en Enginyeria Civil, Enginye-
ria Ambiental, Ciències del Mar i en general els relacionats 
amb el màster), la nota mitjana, la universitat de graduació 
i una carta de motivació personal que acrediti els interes-
sos específics de l'aspirant en l'àmbit de l'enginyeria i ges-
tió marítima i costanera.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Cada any imparteixen docència en el 
màster entre vuit i deu professors es-
trangers, convidats a través del progra-
ma de mobilitat del ministeri. A través 
d’aquest programa es finança l’estada 
a Barcelona dels esmentats professors 
durant un període d’una a dues setma-
nes per impartir fins a vint hores de 
classe cadascun. Aquests professors 
provenen de les millors universitats eu-
ropees i americanes (EUA i Canadà) en 
l’àmbit de les ciències i tècniques mari-
nes i imparteixen la seva docència total-
ment en anglès.

b.4) Professorat local internacional La major part dels professors col·laboren 
o dirigeixen projectes d’investigació fi-
nançats per la UE amb investigadors ci-
entífics i universitaris de tot Europa.
Addicionalment, alguns participen en 
conferències internacionals com ASCE, 
EGU, AGU, etc.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

El programa considera les pràctiques 
solament a escala nacional, de moment, 
encara que es reconeixen si algun alum-
ne les fa a l’estranger.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No hi ha un finançament específic. Po-
den aconseguir ajuts en convocatòries 
competitives del ministeri.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

No es disposa d’aquestes dades.

b.9) Inserció laboral dels graduats El percentatge dels que han continuat la 
carrera acadèmica amb un doctorat és 
del 40%.



4. Descripció dels MEG identificats 

122

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

4. Descripció dels MEG identificats 

123

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No. Els alumnes europeus (o de fora d'Eu-
ropa, però sense beca) han de buscar els 
seus propis fons, tant per a la matrícula 
com per a la manutenció i la mobilitat.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE 16,67%
Resta d’Europa 33,33%
Amèrica del Nord 33,33%
Amèrica del Sud 16,07%
Àsia -
Àfrica i resta -

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa d’aquesta informació.

European Master in Hydroinformatics and Water Management - Euroaquae (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Civil 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Ale-
manya)
Budapest University of Technology and Economics (Hon-
gria)
Université de Nice Sophie-Antipolis (França) - coordina-
dora
Newcastle University (Regne Unit)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.euroaquae.org/jahia/Jahia/lang/en/pid/5097;js
essionid=FE87AD1DD78A82F4E4C3DD6FA0BC9CAE

Objectiu del curs Aquest màster interuniversitari Erasmus Mundus forma 
els futurs científics i enginyers executius, amb responsa-
bilitat en projectes de modelització i gestió, en els àmbits 
de la tecnologia de l’aigua i el medi ambient; professionals 
que assessoren administracions públiques, empreses i in-
dústries a escala local, regional, nacional i internacional. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Si, és requisit.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

El consorci està format per entitats es-
trangeres de prestigi, en concret, Delft 
University of Technology (coordinadora), 
Norwegian University of Science and 
Technology, University of Southhamp-
ton, City University of London i la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya. Totes 
aquestes universitats tenen un ampli 
currículum en l'àmbit de l'enginyeria, 
els negocis i la gestió costanera.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. Encara que la major part del professo-
rat que hi imparteix docència pertany al 
cos docent adscrit a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, aquest màster comp-
ta amb un cert potencial de professors 
estrangers convidats que o bé participen 
en projectes d'investigació conjunta o bé 
es desplacen a Barcelona a través de la 
mobilitat docent promoguda dintre de la 
menció de qualitat d'altres programes do-
cents relacionats amb el màster CoMEM.

b.4) Professorat local internacional Sí.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. En un sentit estricte, aquest progra-
ma promou la mobilitat dels estudiants, 
els quals poden escollir entre tres uni-
versitats de les que formen el consor-
ci per realitzar el seu projecte final de 
màster. Cada universitat disposa d'una 
sèrie de contactes en l'àmbit universita-
ri o empresarial on l'alumne pot portar a 
terme part o la totalitat del seu projecte 
final de màster.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No. Únicament destacar que les beques 
per a alumnes no europeus i professors 
convidats les atorga la Comunitat Euro-
pea.



4. Descripció dels MEG identificats 

124

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

4. Descripció dels MEG identificats 

125

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

El consorci d’universitats que promou el 
màster té acords amb entitats de l’àmbit 
de l’aigua de diferents països europeus. 
Fonamentalment, són companyies de 
serveis o empreses de consultoria en el 
camp de l’aigua, que estan dins del que 
s’anomena Club of Friends del progra-
ma de màster. Algunes de les més im-
portants són:

Suez Environement, gegant mundial del 
tema de distribució i tractament d’aigua, 
el seu director tècnic a França, Mr. Jac-
ques Boudon, participa regularment a 
les reunions del consorci d’universitats i 
en la definició i actualització del currícu-
lum; Halcrow Ltd, companyia britànica 
de consultoria, una de les més impor-
tants a escala mundial; DHI, companyia 
de desenvolupament de programari al 
camp de l’aigua, una de les més impor-
tants, si no la primera.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Frank Molkenthin, Universitat de Cott-
bus - Alemanya (cada desembre ve a 
impartir un mòdul sobre Web-based Co-
llaborative Engineering).

Cada any vénen altres professors visi-
tants, d’altres universitats del consorci o 
bé d’altres universitats d’arreu del món. 
En els últims tres anys han vingut:

•  Philippe Gourbesville, Universitat de 
Niça (França), 2007-2008.

•  Forrest M. Holly, Universitat d’Iowa 
(USA), 2007-2008.

•  Youwen Zhou, BJUT, Beijing University 
of Technology (Xina), 2008-2009.

•  Janos Josza, Universitat de Budapest 
(Hongria) (previst 2009-2010).

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en sis idiomes: català, espanyol, an-
glès, francès, alemany i hongarès.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. 

a.4) Requisit domini 
anglès

S’ha d’acreditar una puntuació mínima de 575 al TOEFL o 
nivell equivalent.

També s’indica que cal adquirir un coneixement bàsic d’una 
de les altres llengües del consorci (espanyol, francès, ale-
many, hongarès).

Sí.

a.5) Great CV Sí. La selecció es fa tenint en compte l’excel·lència dels 
candidats, la seva motivació i els seus objectius professio-
nals, d’acord amb les especialitats del màster.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Es demanen dues o tres cartes de re-
comanació d’experts o professionals de 
l’àmbit de l’aigua.
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b.9) Inserció laboral dels graduats Les dades que tenim del seguiment 
dels graduats són a traves de l’Associ-
ació d’Alumnes, integrada pels graduats 
del màster (associació donada d’alta a 
França tot seguint les reglamentacions 
oficials del país). Tots han trobat feina 
relacionada amb la temàtica del màster, 
i un 5% han seguit estudis de doctorat.

Master in Numerical Methods in Engineering (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Civil

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.upc.edu/estudis-upc/masters- 

http://www.cimne.com/cm-master/

http://www.cimne.com/mmni/ 

Objectiu del curs Aquest màster pretén desenvolupar els coneixements i les 
competències en l'àmbit de la mecànica computacional, 
amb aplicacions en sòlids, fluids i altres camps interdis-
ciplinaris. La formació inclou coneixements i tècniques de 
modelització, formulació, anàlisi i aplicació d'eines de si-
mulació per a problemes d'enginyeria avançats. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. La pàgina principal del màster és la de la versió an-
glesa. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí.

b.4) Professorat local internacional Sí. S’ha convidat a donar lliçons especí-
fiques o conferències a diferent profes-
sorat local pertanyent a empreses amb 
activitat internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Tots els estudiants al quart semestre 
poden optar per fer una tesina de màs-
ter a les universitats del consorci o bé 
fer una estada a una companyia interna-
cional. Gairebé el 90% dels estudiants 
fa una estada a una companyia europea. 
Cada estudiant presenta un pla forma-
tiu per al quart semestre, que ha de ser 
aprovat pel consorci d’universitats. Les 
mateixes empreses del Club of Friends.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Patrocinadors locals: AGBAR - Cetaqua

Patrocinadors internacionals: integrats 
al Club of Friends. Faciliten l’accés a es-
tades al quart semestre.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Els estudiants de fora de la UE tenen ac-
cés a les beques del Programa Erasmus 
Mundus, les millor dotades de tot l’àm-
bit de la Unió Europea. La resta d’es-
tudiants que accedeixen al programa 
paguen les taxes de matrícula a preus 
públics, els fixats a cada país. Els cos-
tos mitjans per semestre oscil·len entre 
tres-cents i nou-cents euros.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE -
Resta d’Europa 14,29%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 14,29%
Àsia 35,71%
Àfrica i altres -
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b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Un 33,33% dels alumnes són estran-
gers.
Resta UE -
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica Llatina 100%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Aquest any s’ha titulat la primera pro-
moció i encara no es disposa de dades 
respecte a això.

Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical 
Constructions - SAHC (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Civil 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Universitat Politècnica de Catalunya 
Universidade do Minho (Portugal) - coordinadora
Czech Technical University in Prague (República Txeca)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.msc-sahc.org/index.asp

Objectiu del curs Aquest màster internacional Erasmus Mundus propor-
ciona coneixements avançats en l'àmbit de l'enginyeria 
de la conservació d'estructures històriques del patrimoni 
arquitectònic. La docència, que abasta les diferents fonts 
de coneixement i les experiències necessàries, s'orienta 
a oferir una comprensió multidisciplinària en l'àmbit de la 
conservació estructural i una formació impartida per do-
cents i experts dels àmbits de l'arquitectura, l'enginyeria, 
la geofísica, la química i la història. 

Tipus de màster Universitari 

a.4) Requisit domini 
anglès

No s’ha previst aquest requisit.

a.5) Great CV Sí. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Si, però no són obligatòries.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Hi col·laboren professors de diversos 
centres d’educació superior. En les edi-
cions anteriors hem comptat amb pro-
fessors del MIT, del Politècnic de Milà, 
de la Universitat de Saragossa, del Cen-
tre Comú de Recerca (JRC) de la Comis-
sió Europea i de l’Ecole Normale Supé-
rieure de Cachan.

b.4) Professorat local internacional Molts dels professors locals tenen car-
reres acadèmiques i professionals que 
han desenvolupat fora d’Espanya. Per 
exemple, entre el nostre professorat 
hi ha persones que han obtingut el títol 
de doctor a Swansea, Imperial College, 
Northwestern University, Liège, etc., i 
que han estat investigadors postdocto-
rals a CalTech, Oxford, Berkeley, Santa 
Fe, etc.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No.
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b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El professorat és el de les institu- 
cions participants a cadascun dels pa-
ïsos: el màster dura un any acadèmic i 
es desenvolupa de forma rotatòria entre 
els membres del consorci, de manera 
que cada estudiant realitza el curs en 
una de les institucions participants i la 
tesi en una altra. 

A cada curs, el 50% de la docència és 
impartida per professorat local (perta-
nyent a la universitat on s’imparteix la 
docència) i l’altre 50% de la docència 
és impartida per professors de les res-
tants universitats del consorci i per al-
tres professors de prestigi convidats. En 
particular, i a l’edició de l’any 2008-2009 
impartida a Barcelona, han participat 
catorze professors (dos dels quals per 
fer conferències específiques) adscrits 
en organitzacions de fora d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí, tant el coordinador del màster com 
diversos professors han realitzat dife-
rents estades professionals en instituci-
ons i universitats fora d’Espanya.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Pràctiques professionals: sí. Un dels 
mòduls obligatoris del curs consisteix a 
fer un projecte. 

Estades a organitzacions de rellevància 
internacional: sí. Cada estudiant ha de 
realitzar el curs en una de les universi-
tats participants i la tesi en una altra.

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i anglès. 
La pàgina principal del màster és la de la versió anglesa. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí, íntegrament.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants procedents de països de parla no angle-
sa se’ls requereix acreditació mitjançant títols homologats 
(TOEFL, IELTS, etc.).

a.5) Great CV Sí. Es remarca clarament la importància d’aquest aspecte 
en l’apartat del programa referent als criteris d’admissió.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Es tracta d’un màster europeu con-
junt, organitzat per un consorci de qua-
tre institucions:

• Universitat Politècnica de Catalunya
• Universidade do Minho (Portugal)
•  Universitat Tècnica de Praga (Repúbli-

ca Txeca)
•  Università degli Studi di Padova (Pà-

dua, Itàlia)

També hi participa l’Institut de Mecànica 
Teòrica i Aplicada de l’Acadèmia de Ci-
ències de la República Txeca.
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b.9) Inserció laboral dels graduats Dels estudiants del curs 2008-2009, un 
mínim de tres han iniciat un doctorat 
en altres universitats. A manca de da-
des exhaustives, l’estimació és que al 
voltant d’un 50% d’alumnes han trobat 
ofertes laborals relacionades amb la te-
màtica del màster. 

Master in Materials Science and Engineering (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Civil

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya - coordinadora

Altres universitats 
i institucions 
participants 

École Central de Nantes (França)
Swansea University (Regne Unit)
Universität Stuttgart (Alemanya)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.cimne.com/cm-master/

Objectiu del curs Aquest màster interuniversitari Erasmus Mundus pre-
tén desenvolupar els coneixements i les competències en 
l'àmbit de la mecànica computacional, amb aplicacions en 
sòlids, fluids i altres camps interdisciplinaris. La formació 
inclou coneixements i tècniques de modelització, formula-
ció, anàlisi i aplicació d'eines de simulació per a problemes 
d'enginyeria avançats. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. La pàgina principal del màster és la de la versió an-
glesa. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

El màster forma part del Programa 
Erasmus Mundus de la Unió Europea, 
que té com a objectiu millorar la quali-
tat de l’ensenyament superior a Europa 
i la cooperació amb altres àrees geo-
gràfiques, a fi d’atreure estudiants molt 
qualificats de tercers països a cursos 
organitzats conjuntament per univer-
sitats europees i reforçar les relacions 
d’aquestes amb institucions similars 
d’altres zones del món. 

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Al web del màster s’informa sobre els 
ajuts als quals els estudiants poden ac-
cedir segons la seva procedència (ajuts 
de la Comissió Europea per als progra-
mes Erasmus Mundus, ajuts de mobilitat 
LLP/Erasmus i ajuts per a estudiants de 
tercers països). Així mateix, el Consorci 
del SAHC preveu destinar una partida a 
la concessió de beques. 
El Programa Erasmus Mundus ofereix 
beques per valor de 21.000 € per cursar 
el màster (un any) aplicables a estudi-
ants de fora de la UE. Complementà-
riament, el consorci del màster ofereix 
beques per valor de 14.000 € (quatre 
beques), 6.400 € (cinc beques) i 4.000 € 
(deu beques).

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE 20%
Resta d’Europa 6,67%
Amèrica del Nord 6,67%
Amèrica del Sud 13,33%
Àsia 40%
Àfrica i altres 6,67%
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b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Algunes empreses han ofert beques 
a estudiants del màster. En particular 
EADS ha ofert aquest any dues beques. 
Addicionalment, tenim les beques Eras-
mus Mundus de la Comissió Europea.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Totes les beques de les quals es parla a 
l’apartat anterior inclouen la matrícula 
al màster.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE 8,33%
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 8,33%
Àsia 29,17%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Aquest any s’ha titulat la primera pro-
moció i encara no es disposa de dades 
respecte a això.

Master in Aerospace Science and Technology (UPC - UAB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Aeroespacial 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
European Space Agency (ESA)
Centre National d’Études Spatiales (CNES)
Centre de Tecnologia Aeroespacial (CTAE)
Institut Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)
Institut de Geomàtica

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://mastersdegrees.upc.edu/mast/

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí (IELTS o similar).

a.5) Great CV Sí. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Es demanen cartes de recomanació com 
a part del procés d’admissió i selecció al 
màster.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Es tracta d’un màster Erasmus Mundus 
gestionat per un consorci de quatre ins-
titucions europees d’educació superior 
de gran prestigi internacional.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Hi col·laboren professors de diversos 
centres d’educació superior, no només 
del consorci Erasmus Mundus, sinó tam-
bé d’altres centres. En les edicions anteri-
ors hem comptat amb professors del MIT, 
del Politècnic de Milà, de la Universitat de 
Saragossa, del Centre Comú de Recerca 
(JRC) de la Comissió Europea i de l’Ecole 
Normale Supérieure de Cachan.

b.4) Professorat local internacional Molts dels professors locals tenen carre-
res acadèmiques i professionals que han 
desenvolupat fora d’Espanya. Per exem-
ple, entre el nostre professorat hi ha per-
sones que han obtingut el títol de doctor 
a Swansea, Imperial College, Northwes-
tern University, Liège, etc., i que han 
estat investigadors postdoctorals a Cal-
Tech, Oxford, Berkeley, Santa Fe.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

El trainingship inclòs al màster es pot 
desenvolupar a empreses o centres de 
recerca internacionals. Entre els estudi-
ants del màster de l’edició anterior es va 
comptar amb estades a Rolls Royce (RU) 
i Cisa (Itàlia).
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INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Es tracta d’un màster organitzat con-
juntament per l’Escola Politècnica Su-
perior de Castelldefels (EPSC), l’Escola 
Tècnica Superior d'Enginyeries Industri-
al i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 
i el Centre de Recerca Aeronàutica i de 
l'Espai (CRAE). 

En la seva impartició participen, a més 
de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, la Universitat Autònoma de Barce-
lona, l’European Space Agency (ESA) i 
el Centre National d’Études Spatiales 
(CNES).

Hi col·laboren també el Centre de Tec-
nologia Aeroespacial (CTAE), l’Institut 
Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i 
l’Institut de Geomàtica.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí, hi intervenen ponents de:

•  ESA: sis ponents desplaçats expressa-
ment des de les instal·lacions d’ESTEC 
(Holanda).

•  CNES: set ponents desplaçats expres-
sament des de les oficines a París.

•  SSB (Swedish Space Board): un ponent 
desplaçat des de Suècia.

A més a més, es conviden professors in-
ternacionals a donar cursos setmanals 
de entre deu i vint hores. Aquesta acció 
ha estat finançada pel Ministeri de Cièn-
cia i Innovació. El curs 2008/2009 s’han 
convidat professors de la University of 
Maryland, Case Western University - 
NASA Glenn Research Center, Univer-
sity of Ohio, Wageningen University i la 
Universitat de Buenos Aires. Aquests 
professors han impartit un total de nou 
setmanes de classe.

Objectiu del curs Aquest màster proporciona coneixements avançats en les ci-
ències i tecnologies de més utilitat i aplicació actualment en 
els camps aeronàutic i espacial. Formats en un àmbit de co-
neixement interdisciplinari, que inclou l'estudi de fonaments 
teòrics i pràctics, tècniques, metodologies i processos, els 
postgraduats i les postgraduades seran capaços d'impulsar, 
definir i gestionar projectes de recerca innovadors.

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. La pàgina principal del màster és la de la versió an-
glesa. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí, 100%.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Es requereix acreditació mitjançant un certificat.

a.5) Great CV Sí. 
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European Master in Advanced Materials Science and Engineering - AMASE (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Industrial 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Institut Nationale Polytechnique de Lorraine (França)
Lulea University of Technology (Suècia)
Universität des Saarlandes (Alemanya) - universitat coor-
dinadora

Portal web 

(URL versió anglesa)

http://www.upc.edu/estudis-upc/masters-eees/fitxa_mas-
ter.php?id_estudi=44&id_titulacio=108&lang=ing&cerca=6

http://www.upc.edu/cmem/pages/master.php

Objectiu del curs L’objectiu d’aquest màster interuniversitari Erasmus Mun-
dus és oferir una formació avançada en el camp de la ci-
ència i l'enginyeria de materials. S'endinsa en un camp del 
coneixement interdisciplinari que inclou l'estudi de l'es-
tructura, les propietats, el processament i les aplicacions 
de materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics i biològics, 
i que engloba els materials estructurals tradicionals, els 
funcionals, els nanomaterials i els biomaterials. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí. També en francès, alemany i espanyol, segons la uni-
versitat.

b.4) Professorat local internacional El professorat de la UPC i la UAB que 
participa en aquest màster té una car-
rera investigadora internacional, com 
ho avalen les nombroses publicacions 
internacionals i estades en centres de 
prestigi a l’estranger.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Les pràctiques en organitzacions inter-
nacionals són opcionals i el punt de l’iti-
nerari acadèmic ideal per realitzar-les 
és durant el treball de la tesi del màs-
ter, que correspon a l’últim semestre 
d’estudis.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

•  Ministeri de Ciència i Innovació: patro-
cina viatges i estades de professors 
internacionals.

•  European Space Agency (ESA): patro-
cina el cicle de conferències ESA Edu-
cational Week.

•  Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES): patrocina el cicle de conferèn-
cies CNES Launchers Week.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Es dóna informació als estudiants sobre 
possibles ajudes al finançament de la 
matrícula, però el màster no ofereix cap 
ajuda financera.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE 2,94%
Resta d’Europa 5,88%
Amèrica del Nord 2,94%
Amèrica del Sud 2,94%
Àsia 2,94%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Aquest curs es graduaran els estudi-
ants de la primera promoció, per tant, 
encara no es disposa d’informació 
respecte a això.
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b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

En general, la docència la fan els pro-
fessors de la universitat on s’ofereixen 
els cursos, però a cada universitat n’hi 
ha d’impartits per professors visitants 
d’altres universitats del consorci o de 
fora del consorci. 

El nombre de professors visitants que 
fan docència a la UPC en aquest màster 
és d’aproximadament vuit (per períodes 
d’entre una i quatre setmanes); aquests 
professors provenen tant de la UE, com 
d’altres països (Índia, Argentina, Estats 
Units, etc.). Durant la seva visita també 
fan conferències específiques sobre els 
temes de recerca que desenvolupen a la 
seva universitat d’origen.

b.4) Professorat local internacional Pràcticament el 90% del professorat del 
màster ha realitzat la seva tesi doctoral 
a l’exterior i/o ha fet estades prolonga-
des postdoctorals. 

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

En el màster no hi ha període de pràc-
tiques professionals, però la tesi de 
màster, sota la direcció d’un professor 
d’una de les universitats, es pot realitzar 
a centres de recerca i empreses. 

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

El màster AMASE té el suport econòmic 
de la Unió Europea, ja que es tracta d’un 
màster Erasmus Mundus. També hi ha 
empreses de prestigi d’Alemanya que 
pertanyen al Comitè Assessor del màster.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

El programa ofereix un nombre variable 
de beques (entre 16 i 24) per a estudiants 
de tercers països. Les beques són finan-
çades pel Programa Erasmus Mundus i 
la seva quantia és l’establerta en aquest 
programa. Cobreixen totes les despeses 
de matrícula, manutenció, allotjament, 
viatges i instal·lació.

a.4) Requisit domini 
anglès

Excepte en el cas dels becaris, als quals sí que es dema-
na un certificat acreditatiu, no se sol·licita als alumnes cap 
acreditació dels coneixements d’anglès, tot i que s'especi-
fica que han de tenir un bon nivell (equivalent, per exemple, 
al First Certificate).

També es recomana un determinat nivell de francès, espa-
nyol o alemany, segons les universitats en què es realitzin 
els estudis (s’han de fer cursos obligatòriament a dues). En 
general, es demana un coneixement suficient de la llengua 
de la primera universitat a la qual s’accedeixi (almenys el 
nivell EU-B2, segons l’escala del marc europeu comú de 
referència per a les llengües) i algun coneixement de la 
llengua de la segona universitat.

a.5) Great CV En el cas dels becats se seleccionen els CV amb notes 
més brillants (a partir de notable); l’exigència no és tan 
alta per als estudiants que no sol·liciten beca. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Se sol·liciten dues cartes de recomana-
ció en el procés d’admissió. 

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

És un programa conjunt d’estudis amb 
altres tres universitats europees amb 
les quals hi ha un conveni signat: 

•  Institut Nationale Polytechnique de 
Lorraine (França)

•  Lulea University of Technology (Suè-
cia)

•  Universität des Saarlandes (Alema-
nya) -coordinadora
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a.3) Docència en 
anglès

Sí. La llengua vehicular del màster és l’anglès en un mínim 
superior al 25%.

a.4) Requisit domini 
anglès

No.

a.5) Great CV Els requisits de l’admissió estan d’acord amb la demanda. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

En general, la docència la fan els pro-
fessors de la universitat on s’ofereixen 
els cursos. Hi ha professors visitants 
d’altres universitats (per períodes d’en-
tre una setmana i quatre setmanes), els 
quals provenen de la UE i també d’altres 
països (Índia, Argentina, Estats Units, 
etc.). Durant la seva visita també fan 
conferències específiques sobre els te-
mes de recerca que desenvolupen a la 
seva universitat d’origen.

b.4) Professorat local internacional Pràcticament el 90% del professorat del 
màster ha realitzat la seva tesi doctoral 
a l’exterior i/o ha fet estades prolonga-
des postdoctorals. 

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

En el màster no hi ha període de pràcti-
ques professionals, però la tesi de màs-
ter, sota la direcció d’un professor d’una 
de les universitats, es pot realitzar en 
centres de recerca i empreses. 

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

El màster interacciona amb el màster 
AMASE, que té el suport econòmic de la 
Unió Europea, ja que es tracta d’un màs-
ter Erasmus Mundus.  

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE  6,25%
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 37,5%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats En aquest moment no es disposa de da-
des prou fiables. 

Master in Materials Science and Engineering (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Industrial

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.upc.edu/estudis-upc/masters-eees/fitxa_mas-
ter.php?id_estudi=23&id_titulacio=87&lang=ing&cerca=6

http://www.upc.edu/cmem/pages/master.php

Objectiu del curs Aquest màster proporciona una formació avançada en el 
camp de la ciència i l'enginyeria de materials, un camp de 
coneixement interdisciplinari que inclou l'estudi de l'es-
tructura, les propietats, el processament i les aplicacions 
de materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics i biològics, 
i que engloba els materials estructurals tradicionals, els 
funcionals, els nanomaterials i els biomaterials. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. 



4. Descripció dels MEG identificats 

144

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

4. Descripció dels MEG identificats 

145

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

a.3) Docència en 
anglès

Sí. El màster EMMME consta de dos anys, cadascun dels 
quals s'ha de fer en una institució diferent. 

Les combinacions possibles són:

• Primer any UPC, segon any INSA (Lió, França)
• Primer any INSA, segon any UPC
• Primer any TCD (Trinity College, Dublín), segon any INSA
• Primer any TCD, segon any UPC

Per a les dues últimes opcions és necessari disposar d’un 
títol oficial d’anglès, ja que tots els cursos al TCD són en 
aquesta llengua. En canvi, a l’INSA els cursos són en fran-
cès i a la UPC, en català o castellà.

a.4) Requisit domini 
anglès

Es demana un certificat de nivell de llengua:
anglesa (TOEFL, IELTS o Cambridge), o espanyola (DELE), 
o francesa (TCF).  

a.5) Great CV No s’especifica al web, però en el procés de selecció de 
candidats es té en compte el CV. Quan es tracta de candi-
dats no europeus amb opció a beca, és el punt més impor-
tant a l'hora de l'admissió. Quan són europeus, només cal 
que tinguin un CV “raonablement bo”.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Aquest màster es desenvolupa conjun-
tament amb les entitats abans esmen-
tades (de Dublín i de Lió), ambdues de 
prestigi.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Cada any acadèmic, una de les tres ins-
titucions acull un doctor provinent d’un 
tercer país que participa activament en 
les classes i/o en la direcció dels pro-
jectes de fi de màster dels estudiants. 
El curs passat, la UPC va rebre un pro-
fessor de la Universitat Simón Bolívar, i 
aquest proper curs en rebrà un altre.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No hi ha ajudes específiques per a 
aquest màster. Les ajudes són les gene-
rals dels organismes oficials per a tots 
els màsters. 

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

UE (no Espanya) 7%
Amèrica del Nord 7%
Amèrica del Sud 36%
Àsia 7%
Àfrica i altres 7%

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa en aquests moments de 
percentatges fiables. 

Erasmus Mundus Master in Mechanical Engineering - EMME (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria Industrial 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth 
(Irlanda)
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (França)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.emmme.com/

Objectiu del curs Aquest màster interuniversitari Erasmus Mundus propor-
ciona una formació avançada en els àmbits de la concepció 
de sistemes mecànics i de la producció, tant en disciplines 
teòriques com en simulació numèrica, dins de les especi-
alitats de l'enginyeria mecànica, amb el propòsit d'identifi-
car, formular i resoldre problemes en aquestes àrees. 

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en quatre idiomes: català, espanyol, 
anglès i francès. 
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Objectiu del curs Formar professionals que siguin capaços de treballar i 
crear coneixement en l’aplicació de la biologia molecular, 
la microbiologia, la bioquímica i l’enzimologia, tenint en 
compte l’entorn productiu. Proporcionar la capacitat de 
dissenyar nous processos més nets i productes de valor 
afegit més gran, en el marc d’una producció sostenible.

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí. La docència es fa en català, espanyol i anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

No s’especifica. Quan els candidats fan la sol·licitud, se’ls 
demana acreditació dels seus coneixements de la llengua.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí, un 5% del professorat és membre 
d’alguna universitat o centre de recerca 
estranger.

b.4) Professorat local internacional Sí, un 50% del professorat.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí, els estudiants poden fer un semestre 
en una institució europea.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.4) Professorat local internacional En principi, tots els professors que im-
parteixen el màster a la UPC, en tant 
que professors universitaris, han de fer 
investigació i publicar en revistes inter-
nacionals, la qual cosa els pot donar a 
conèixer fora del país.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

De moment no n’hi ha, però es preveu 
que n’hi hagi en un futur no llunyà.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí, la Comissió Europea, en tant que en-
titat que concedeix beques als estudi-
ants i un mínim suport econòmic a les 
tres entitats del consorci.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí, beques de la Comissió Europea.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE -
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica Llatina 16,67%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Tots els graduats estan actualment fent 
una tesi doctoral o bé treballant al seu 
país o a Europa.

Master in Biotechnological Engineering (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Enginyeria de Biosistemes

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Portal web (URL 
versió anglesa) 

https://mastersuniversitaris.upc.edu/biotec/home?set_
language=en&cl=en
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. La web només està en llengua anglesa.

a.3) Docència en 
anglès

Sí, 100% de les classes en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Se’ls requereix acreditació mitjançant títols homologats 
en el domini d’aquesta llengua (p. ex., Cambridge Profici-
ency, TOEFL) i/o amb una entrevista en anglès amb la co-
missió del màster.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Professorat que ve gràcies a programes 
de mobilitat de professorat.

b.4) Professorat local internacional Sí. 85%.

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

El mòdul del Practicum ofereix la possi-
bilitat de fer pràctiques majoritàriament 
en centres docents locals, però també 
en alguna editorial d’àmbit internacio-
nal.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Disposen de beques pròpies de la uni-
versitat per a estudiants no universitaris, 
de fins al 50% de la matrícula, i donen 
informació sobre altres entitats que con-
cedeixen beques, així com sobre possibi-
litats de fer de becaris a projectes d’in-
vestigació dels professors del màster. 

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Hi ha una petita partida pressupostària 
destinada a l’exempció de taxes acadè-
miques.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE -
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 27,27%
Àsia -
Àfrica i altres 9,09%

b.9) Inserció laboral dels graduats Dades no disponibles.

4.1.9 Llengua i llenguatge

Master in Acquisition of English and Intercultural Communication (UAB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Llengua

Universitat Universitat Autònoma de Barcelona

Centre Docent Facultat de Lletres, Dept. de Filologia Anglesa i Germanís-
tica

Altres universitats 
i institucions 
participants

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.filoang.com/aeic/

Objectiu del curs Oferir una formació teòrica i aplicada en l'adquisició i l’ús 
de llengües en nous contexts de multilingüisme i multicul-
turalitat i crear especialistes, investigadors i professionals 
en l'adquisició i l’ensenyament de l'anglès en aquests con-
textos. 

Tipus de màster Universitari
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Algunes assignatures optatives són en català o caste-
llà, però es poden completar els crèdits mínims obligatoris 
amb assignatures en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí, per valoració de nota mitjana de la llicenciatura.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí, un 14% de professors convidats a tra-
vés de les ajudes de mobilitat del màster 
que atorga el MEC.

b.4) Professorat local internacional Sí, un 11% de professors amb plaça 
ICREA. 

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí, estances breus de mobilitat.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No, només les pròpies de la universitat.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Informació no disponible.

b.9) Inserció laboral dels graduats Informació no disponible.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

El 66% d’alumnes són estrangers.
UE (no Espanya) 14%
Amèrica del Nord 14%
Amèrica del Sud 7%
Àsia 36%
Àfrica i altres 29%

b.9) Inserció laboral dels graduats Segons la informació disponible, el 95% 
dels graduats treballen o continuen amb 
la seva formació als tres mesos d’aca-
bar el curs.

Màster en Ciència Cognitiva i del Llenguatge (UB)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Interdisciplinari: Psicologia i Filosofia

Universitat Universitat de Barcelona - coordinadora 

Centre docent Facultat de Filosofia de la UB

Altres universitats 
i institucions 
participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.ub.edu/ccil

Objectiu del curs El programa introdueix a la recerca del llenguatge i la cog-
nició des de tres perspectives científiques: la del lingüista, 
la del psicòleg cognitiu i la del filòsof analític, a fi de pro-
porcionar, en cada cas, una formació interdisciplinària que 
capaciti l'alumnat per seguir de prop les aportacions de les 
altres dues perspectives necessàries per a la recerca en el 
seu àmbit específic. El programa inclou també la possibili-
tat d'obtenir una formació acadèmica avançada de caràcter 
interdisciplinari en aquests tres àmbits.

Tipus de màster Universitari 
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b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 6% del professorat treballa en en-
titats fora d’Espanya. Alhora, s’organit-
zen múltiples conferències amb ponents 
invitats d’arreu del món.

b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% del professorat té experièn-
cia en xarxes i entorns internacionals, i 
el 40% ha fet carrera investigadora en 
universitats estrangeres. 

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. Els estudiants que ho sol·licitin po-
den realitzar pràctiques a diferents or-
ganitzacions amb les quals el programa 
té un conveni específic. Entre aquestes 
organitzacions hi ha entitats públiques i 
privades sense ànim de lucre de l’àmbit 
de les RRII, empreses privades i entitats 
financeres.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí, el mateix CIDOB.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. El programa disposa de beques de 
fins al 33% del cost de la matrícula. Al-
hora, el programa té convenis amb enti-
tats financeres per a l’accés a crèdits en 
condicions preferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

73% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 28%
Amèrica del Nord 27%
Amèrica del Sud 30%
Àsia 11%
Àfrica i altres 4%

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa de dades exhaustives. No 
obstant això, s’estima que un 30% tre-
balla al sector privat i un altre 30% a 
organismes internacionals, seguit d’un 
14% a l’Administració pública i ONG.

4.1.10 Relacions Internacionals

Master in International Relations Full Time (IBEI)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Relacions Internacionals

Universitats UAB, UB i UPF

Centre docent Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.ibei.org/web_new/eng/master.asp

Objectiu del curs Formar professionals que posseeixin una alta capacitat de 
comprensió i anàlisi de la realitat internacional, per a de-
senvolupar una carrera professional en l’àmbit de les rela-
cions internacionals, des del sector públic i el privat.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. Existeixen versions en altres llengües.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Hi participa el CIDOB.
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b.4) Professorat local internacional Sí. El 100% del professorat té experièn-
cia en xarxes i entorns internacionals, i 
el 40% ha fet carrera investigadora en 
universitats estrangeres. 

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions 
d’enfocament internacional

Sí. Els estudiants que ho sol·licitin po-
den realitzar pràctiques a diferents or-
ganitzacions amb les quals el programa 
té un conveni específic. Entre aquestes 
organitzacions hi ha entitats públiques i 
privades sense ànim de lucre de l’àmbit 
de les RRII, empreses privades i entitats 
financeres.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí, el mateix CIDOB.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. El programa disposa de beques de 
fins al 33% del cost de la matrícula. Al-
hora, el programa té convenis amb enti-
tats financeres per a l’accés a crèdits en 
condicions preferents.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

73% d’alumnes estrangers.
UE (no Espanya) 28%
Amèrica del Nord 27%
Amèrica del Sud 30%
Àsia 11%
Àfrica i altres 4%

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa de dades exhaustives. No 
obstant això, s’estima que un 30% tre-
balla al sector privat i un altre 30% a 
organismes internacionals, seguit d’un 
14% a l’Administració pública i ONG.

Master in International Relations Part Time (IBEI)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Relacions Internacionals

Universitat UAB, UB i UPF

Centre docent Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Portal web (URL 
versió anglesa)

http://www.ibei.org/web_new/eng/master/master.htm

Objectiu del curs Formar professionals que posseeixin una alta capacitat de 
comprensió i anàlisi de la realitat internacional, per desen-
volupar una carrera professional en l’àmbit de les relaci-
ons internacionals, des del sector públic i el privat.

Tipus de màster Propi

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí. Existeixen versions en altres llengües.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. Íntegrament en anglès.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. Als aspirants que no se’ls suposa el domini d’aquesta 
llengua se’ls requereix acreditació mitjançant títols homo-
logats (p. ex., TOEFL).

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. Hi participa el CIDOB.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 6% del professorat treballa en en-
titats fora d’Espanya. Alhora, s’organit-
zen múltiples conferències amb ponents 
invitats d’arreu del món.
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a.5) Great CV Sí. Durant el procés d'admissió, la comissió del màster 
habilitada a aquest efecte comprova tota la documentació 
aportada per l'estudiant durant la seva preinscripció, inclo-
ent-hi el seu currículum vitae i expedient(s) acadèmic(s). En 
aquest procés també es té en compte la qualitat acreditada 
dels estudis que ha cursat. Per donar una idea de l’impacte 
del procés selectiu, aquest any un 40% de les preinscripci-
ons al màster no han estat admeses per aquest motiu.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Aquest és un màster interuniversitari 
format per un consorci de tres univer-
sitats: Universitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC), Universitat de Barcelona (UB) 
i Universitat Rovira i Virgili (URV).

b.3) Professorat que treballa en 
organitzacions fora d’Espanya

Sí, cada any es convida entre quatre i 
sis professors de rellevància internaci-
onal per impartir seminaris intensius a 
l’alumnat. 

b.4) Professorat local internacional Absolutament tots els professors que 
imparteixen docència al màster tenen 
una carrera investigadora de projecció 
internacional, que s’acredita amb:

•  Un mínim d’un sexenni d’investigació, 
per al professorat funcionari.

•  Una acreditació de recerca o recerca 
avançada de l’AQU.

•  Un reconeixement equivalent de la seva 
carrera amb l’obtenció d’un contracte 
Juan de la Cierva o Ramon y Cajal.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

4.1.11 Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Master in Artificial Intelligence (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya - universitat coordinadora

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Rovira i Virgili (URV)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.upc.edu/estudis-upc/masters-eees/fitxa_mas-
ter.php?id_estudi=50&id_titulacio=114&lang=ing&cerca=6

https://postgrau.upc.edu/ai

Objectiu del curs L'objectiu d'aquest màster interuniversitari és proporcio-
nar coneixements avançats en l'àmbit del disseny, l'anàlisi 
i l'ús de sistemes d'intel·ligència artificial, per dur a terme 
tasques de responsabilitat a la indústria, l'Administració o el 
món acadèmic. El contingut del màster s'orienta a l'enginye-
ria del coneixement, l'aprenentatge automàtic i els sistemes 
multiagents, al processament del llenguatge natural, al rao-
nament i la resolució de problemes i al soft computing. 

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i anglès. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí.

a.4) Requisit domini 
anglès

No es demana cap acreditació de nivell, però s'avisa a tots 
els alumnes durant el procés d’admissió que és la seva res-
ponsabilitat assegurar-se que tenen un bon nivell d’anglès. 

La nostra experiència amb aquesta flexibilitat inicial (en no 
posar una barrera rígida a l’admissió) ha estat molt bona: 
tot estudiant que no tenia un bon nivell d’anglès ha treba-
llat en paral·lel per assolir-lo.
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Objectiu del curs Aquest màster internacional té com a objectiu principal 
proporcionar una formació qualificada en l'àmbit de l'engi-
nyeria informàtica, amb coneixements enfocats a l'algorís-
mia i la programació, els sistemes d'informació, la visualit-
zació, la realitat virtual i la interacció gràfica. 

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i anglès. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí, tot i que no es demana acreditació mitjançant títol oficial 
homologat. 

a.5) Great CV Sí. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació El procés d’admissió té en compte 
aquest tipus de informació, però amb 
les cauteles que cal tenir per evitar me-
canismes automàtics de generació de 
cartes.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

S’està analitzant la possibilitat d’esta-
blir alguns acords de doble titulació amb 
altres màsters europeus. S’espera que 
aquests acords es materialitzin al llarg 
del proper curs. 

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE 6,90%
UE (no Espanya) -
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 3,45%
Àsia 3,45%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Tot i que no s’ha fet un seguiment ex-
haustiu dels alumnes en acabar el màs-
ter, els últims anys hem observat: 
•  Que un 40% del nostre alumnat deci-

deix continuar els estudis en la branca 
de la recerca, i demana l’admissió al 
Doctorat d’Intel·ligència Artificial de la 
UPC.

•  Del 60% restant, una part important 
treballa en llocs on poden fer servir 
els coneixements adquirits al màs-
ter abans d’acabar la seva formació. 
D’aquests, molts realitzen la seva tesi 
de màster en temes rellevants per a 
l’empresa en la qual treballen.

Master in Computing (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Cap 

Portal web (URL 
versió anglesa) 

https://postgrau.upc.edu/computing 
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b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

S’estableixen convenis amb diferents 
empreses que permetin el desenvolupa-
ment de tesis de màster en el seu en-
torn. No hi ha cap conveni signat, però 
tenim contactes amb Yahoo Barcelona i 
Telefónica I+D, entre d’altres.

b.7) Ajudes al finançament  
de la matrícula

No d’específiques, però es poden sol-
licitar les beques genèriques que ofereix 
la universitat. 

El departament de Llenguatges i Siste-
mes Informàtics de la UPC, d’acord amb 
la seva disponibilitat, ofereix beques per 
cobrir els costos de matrícula i propor-
ciona ordinadors portàtils a través d’un 
servei de préstec.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE  5,88%
Resta d’Europa  -
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud -
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats En aquest moment no es disposa de da-
des relatives a aquest aspecte.

Master in Telematics Engineering (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Universitat Carlos III 

Portal web (URL 
versió anglesa) 

https://mastersuniversitaris.upc.edu/telematica/informa-
cio-general-del-master-1?set_language=en&cl=en

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

El màster ha participat en els progra-
mes de mobilitat per a professors visi-
tants del ministeri. A través d’aquest 
ajuts, s’han organitzat catorze cursos 
impartits per professors estrangers al 
llarg dels tres cursos d’impartició del 
màster.

A més, els estudiants del màster tenen 
l’oportunitat d’assistir als diferents se-
minaris organitzats pels grups de recer-
ca del departament de LSI involucrats 
en l’organització i impartició del màster. 
Aquests seminaris incorporen xerra-
des d’investigadors pioners d’arreu del 
món.

b.4) Professorat local internacional El Màster en Computació és un progra-
ma amb un fort component d’orientació 
a la recerca i forma part d’un programa 
integrat de postgrau (màster i doctorat). 
Així, la formació de la fase de docència 
del programa de doctorat en computa-
ció es fa completament dins del màster. 
El programa de doctorat en computació 
ha rebut i ha mantingut la menció de 
qualitat del ministeri des del 2003-2004 
fins al 2009-2010.

Un dels criteris per obtenir l’avaluació 
positiva és que una gran part del profes-
sorat involucrat en el màster porti a ter-
me recerca d’excel·lència a escala inter-
nacional. A més, molts dels professors 
han realitzat estades de major o menor 
durada en institucions estrangeres.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Els estudiants tenen la possibilitat de 
realitzar la tesi de màster a l’estranger, 
a través de convenis Erasmus o d’altres 
acords. Aquesta possibilitat té caràcter 
opcional.
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b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El programa de màster convida cada 
any entre dos i quatre professors de re-
conegut prestigi internacional perquè 
imparteixin docència en cursos i semi-
naris de segon curs. 

b.4) Professorat local internacional No.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. S’ofereixen els ajuts específics de la 
universitat per a estudiants de màster. 
Els estudiants que tenen intenció de fer 
estudis de doctorat poden també sol-
licitar beques genèriques de doctorat 
durant els seixanta darrers crèdits del 
màster.

Addicionalment, els grups de recerca o 
diverses empreses financen la realitza-
ció de projectes de final de màster.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE  3,23%
Resta d’Europa  3,23%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 19,35%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Aproximadament el 50% dels titulats del 
màster continuen la carrera acadèmica 
amb un doctorat en Enginyeria Telemà-
tica, mentre que la resta s’integra en la 
indústria, ja sigui a Espanya o als seus 
països d’origen (alumnes estrangers).

Objectiu del curs Aquest màster interuniversitari ofereix una formació avan-
çada en els conceptes fonamentals i més nous dels siste-
mes telemàtics des de tots els punts de vista: xarxes, siste-
mes i serveis. La formació d'investigadors i investigadores 
capaços de desenvolupar una recerca avançada en aquest 
àmbit és una de les àrees d'aplicació més immediata al 
món laboral.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. 

a.3) Docència en 
anglès

Atès que el màster té moltes assignatures optatives, el per-
centatge de classes en anglès depèn de l’itinerari que se-
gueixi l’estudiant, i varia entre el 40% i el 100%, depenent de 
les assignatures optatives escollides i de l’idioma en què es 
cursi el projecte final de màster (25% dels crèdits totals).

a.4) Requisit domini 
anglès

No es demana cap títol, simplement s’informa que una 
part important de la docència és en anglès i, per tant, es 
requereix el domini d’aquest idioma. Els alumnes han de 
fer constar en el CV el seu coneixement d’anglès.

a.5) Great CV Sí. El nombre de places és limitat i la comissió del màster 
fa una selecció acurada dels estudiants d’acord amb el seu 
CV. Durant els darrers anys, la taxa d’admissió ha estat al 
voltant del 50%.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Les cartes de recomanació no són obli-
gatòries, però una part important dels 
estudiants les presenten durant el perí-
ode d’admissió.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.
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INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No. El màster no ha estat promogut per 
cap altra entitat que la mateixa escola 
universitària.

Els convenis existents en l’actualitat no-
més estan relacionats amb la mobilitat 
d’alumnes i professors.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. En diversos cursos hi ha hagut col-
laboracions de professors:

• 2007-2008: Olfa Kanoun (TU Chemnitz)
•  2008-2009: Gerard Cornelius Maria 

Meijer (TU DELFT) 

b.4) Professorat local internacional Sí. 

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

El màster estableix la possibilitat de re-
alitzar 4,5 crèdits optatius d’estades a 
empresa (nacional i/o internacional).

S’han establert convenis amb uns altres 
cinc centres tecnològics per disposar de 
dobles titulacions i diversos acords de 
mobilitat amb altres centres. Així mateix 
es realitzen pràctiques en diferents em-
preses.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Actualment no n’hi ha.

Master of Science in Telecommunication Engineering and Management -  
MASTEAM (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Hi ha algunes universitats i institucions col·laboradores en 
l’intercanvi d’estudiants i professors.

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://epsc.upc.edu/en/?q=node/78

Objectiu del curs El creixement continuat de l'aplicació de les TIC a un nom-
bre cada cop més gran de sectors econòmics fa indispensable 
formar els líders tecnològics d'aquest procés. Aquest màster 
forma professionals amb capacitat per planificar projectes 
complexos i multidisciplinaris, i crear noves tecnologies; pro-
fessionals que dominin les tecnologies més avançades, que 
puguin ampliar l'ús de les ja existents creant nous camps 
d'aplicació i que assessorin en matèria de telecomunicació els 
sectors que tradicionalment n'han fet poc ús, petita i mitjana 
empresa, Administració i societat en general.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. La pàgina principal és la de la versió anglesa. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí. 
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Master of Science in Research on Information and Communication  
Technologies - MERIT (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació i la Comunicació  

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya - coordinadora

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Politecnico di Torino (Itàlia)
Universität de Karlsruhe (Alemanya)
Université Catholique de Louvain (Bèlgica)
Kungliga Tekniska Högskolan (Suècia)

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.upc.edu/estudis-upc/masters-eees/fitxa_mas-
ter.php?id_estudi=46&id_titulacio=110&lang=ing&cerca=6
http://www.meritmaster.org/

Objectiu del curs Aquests estudis de màster internacional Erasmus Mundus 
s'orienten a la formació en l'àmbit de la recerca de les tec-
nologies de la informació i la comunicació, amb un impacte 
rellevant en les organitzacions acadèmiques o industrials eu-
ropees. L'orientació i el pla d'estudis d'aquest màster garan-
teixen la mobilitat de l’alumnat i els acords de doble titulació.

Tipus de màster Universitari 

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí. Se’n demanen dues en el procés 
d’admissió.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

L’escola com a entitat pública no té fi-
nançament d’aquest tipus, però sí que 
promou que els alumnes realitzin la sol-
licitud d’ajudes a l’intercanvi que com-
plementen les que reben per programes 
de mobilitat (Erasmus) i per la seva es-
tada (MEC).

2008-2009: setze estudiants del Master 
of Science in Telecommunication Engi-
neering & Management (MASTEAM)  han 
aconseguit una beca de mobilitat del Mi-
nisteri de Ciència i Innovació per fer una 
estada d’un semestre o un any durant el 
curs 2008-2009 en una universitat es-
trangera. Tots han aconseguit l’import 
màxim de 2.760 €.

Amb relació al nombre de beques ator-
gades, per tercer any consecutiu, MAS-
TEAM és:

•  el primer en l’àmbit de l’Estat espanyol 
en import total concedit (44.160 €),

•  el primer en l’àrea de coneixement de 
les Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions i

•  el primer de totes les universitats ca-
talanes.

Les pràctiques a empresa són remunera-
des amb una quantitat mínima de 8 €/h.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE  1,09%
Resta d’Europa  1,09%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 3,26%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats No es disposa d’aquestes dades.
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b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. El màster MERIT ofereix beques fi-
nançades pel Programa Erasmus Mun-
dus dirigides a estudiants no europeus 
per al finançament dels costos de ma-
trícula, viatge, estada i manutenció du-
rant els estudis del màster (dos cursos 
acadèmics). En la convocatòria de be-
ques per al curs 2009-2010 s’han rebut 
un total de 675 sol·licituds, de les quals 
s’han seleccionat únicament catorze es-
tudiants.

S’ofereixen també ajuts (parcials o to-
tals) de matrícula a bons estudiants, fi-
nançats pel mateix departament.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE -
Resta d’Europa 8%
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 8%
Àsia 24%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats A manca de dades exhaustives, d’una 
enquesta feta a una mostra de vint-i-dos 
estudiants MERIT graduats, tenim cons-
tància que onze estan cursant estudis de 
doctorat i altres vuit estan treballant a 
la indústria o a centres de recerca, tots 
relacionats amb la temàtica del màster.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí. El Consorci MERIT forma part del 
Programa europeu Erasmus Mundus, i 
està format per les cinc institucions uni-
versitàries europees següents:
•  Universitat Politècnica de Catalunya 

(coord.)
• Universität Karlsruhe TH (Alemanya)
• Politecnico di Torino (Itàlia)
•  Université Catholique de Louvain 

(Bèlgica)
•  Kungliga Tekniska Högskolan,  

Estocolm (Suècia)

Les empreses del sector següents són 
membres associats del Consorci ME-
RIT:

• Mier Comunicaciones (Barcelona)
• Fractus (Barcelona)
• Alterface (Lovain)
• ISMB (Torí)

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. La presència de professorat de dife-
rents nacionalitats està garantida per les 
convocatòries del MCiNN per afavorir la 
mobilitat de professors visitants en màs-
ters oficials i en programes de doctorat 
de qualitat. Cada any acadèmic s’impar-
teix una mitjana de cinc cursos per part 
de professors visitants provinents de les 
més prestigioses universitats i centres 
de recerca a escala mundial. Com a re-
ferència, el nombre total d’assignatures 
regulars del programa de màster MERIT 
a la UPC és al voltant de quaranta.

També hi ha un bon nombre de profes-
sors de renom que imparteixen semina-
ris al programa, convidats pels grups de 
recerca del departament.

b.4) Professorat local internacional No.
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a.4) Requisit domini 
anglès

Sí (TOEFL o similar).

a.5) Great CV Sí. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

En l’actualitat no existeix cap entitat 
o consorci promotor del màster, però 
s’està endegant el projecte ProMINenT 
per captar-ne algun. L’objectiu és tro-
bar patrocinador per a la reorientació 
del màster. En síntesi, el que es vol és 
convertir el màster MINT en un labora-
tori de processos de comercialització 
d’idees en el qual equips formats per 
estudiants i professors, assessorats per 
experts provinents del món de l’empre-
sa, elaborin plans de negoci, tant per a 
la innovació en l’àmbit propi de les TIC, 
com per a la introducció de les TIC en la 
indústria tradicional. 

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El màster compta amb ponents de 
prestigi que periòdicament vénen a im-
partir cursos/seminaris com a profes-
sors convidats. Com a exemples signifi-
catius ressaltarem els següents:

Ian F. Akyildiz, del Broadband Wireless 
Networking Lab. (GeorgiaTech, Atlanta). 
Curs impartit: Wireless Mesh Networks.

Avi Fiegenbaum, de l’Industrial Engine-
ering and Management dept. (Technion, 
Israel). Seminari impartit: High Tech Ta-
keoff Paradigm and the Role of the Uni-
versity.

Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT 
(UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Institut Superior Tècnic, Lisboa (Portugal)

School of Electrical Engineering del KUNGL TEKNISKA 
HÖGSKOLAN, Estocolm (Suècia)

A més, s’està en tràmits per signar un conveni amb la 
School of Electrical and Computing Engineer del Georgia 
Institute of Technology, Atlanta (Geòrgia, EUA).

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://mastersuniversitaris.upc.edu/mint

Objectiu del curs El programa de màster MINT està dirigit a estudiants que 
vulguin adquirir una elevada qualificació en el desenvo-
lupament i l’aplicació de tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC). Està dissenyat per permetre als estu-
diants adquirir el coneixement científic en profunditat, les 
habilitats necessàries per esdevenir especialistes en les 
àrees TIC i la capacitat d'identificar oportunitats de negoci 
en aquest sector. Es presta especial atenció a aquest últim 
punt mencionat per tal de preparar els estudiants per tenir 
èxit en un món professional competitiu. Encara que aquest 
és l'objectiu principal, els estudiants acaben el màster amb 
les aptituds necessàries per seguir els estudis de doctorat.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web és publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. La pàgina principal és la de la versió anglesa. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí.
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Master in Information Technology - MTI (UPC)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Cap

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.fib.upc.edu/en/masters/mti.html

Objectiu del curs L'objectiu del màster és oferir una formació generalista i 
aprofundir en algun dels àmbits professionals següents: ar-
quitectura i computació d'alt rendiment; enginyeria del pro-
gramari i sistemes d'informació; fonaments de la computa-
ció; gestió i explotació de la informació; interfícies i integració 
de sistemes; tècniques avançades de programació; xarxes 
telemàtiques i sistemes operatius; supercomputació.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí. 

a.2) Web en anglès Sí. El web es publica en tres idiomes: català, espanyol i an-
glès. 

a.3) Docència en 
anglès

Sí (100%).

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí. S’accepten diversos títols (First Certificate, IELTS, TO-
EFL). 

Si l’estudiant no disposa d’una acreditació oficial, es dema-
na que enviï el passaport de llengües, del qual es requereix 
un nivell mínim B2.

Si l’estudiant prové d’una universitat en la qual està acre-
ditat que l’ensenyament es fa en llengua anglesa, no es de-
mana cap altra certificació.

a.5) Great CV Sí, només són admesos els estudiants amb expedients bri-
llants.

b.4) Professorat local internacional Javier Zamora, General Manager d’eNeo 
Labs, Multimedia Networking & Innova-
tion i professor associat a temps parcial 
de l’ETSETB, que imparteix una assigna-
tura del semestre CORE: Topics in New 
Technologies and Business.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Els estudiants del màster MINT poden 
realitzar la tesi final de màster a qual-
sevol de les empreses/universitats que 
s’ofereixen com a opció per fer el PFC 
als estudiants regulars de l’escola (ET-
SETB).

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Càtedra Red.es: patrocina el Premi en 
Sistemes de la Informació a la millor tesi 
final de màster del màster MINT (amb la 
col·laboració del Plan Avanza).

GMV: patrocina el Premi en Tecnologia 
Espacial a la millor tesi final de màster 
del màster MINT.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Resta UE -
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 46,15%
Àsia 7,69%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats El percentatge de graduats que ocupen 
un lloc de treball o han acceptat una 
oferta laboral relacionada amb la temà-
tica del màster és del 90%; el 10% res-
tant continua la carrera acadèmica amb 
un doctorat.
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b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

No.

b.4) Professorat local 
internacional

Sí. Tot i no tenir dades quantitatives, un percen-
tatge elevat del nostre professorat ha realitzat 
estades de recerca a l’estranger i participen en 
grups de recerca reconeguts.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. La FIB ha arribat a una sèrie d'acords per tal 
de possibilitar que els estudiants del Màster TI, 
durant l'últim semestre dels seus estudis, pu-
guin efectuar estades professionals en empre-
ses de reconegut prestigi del sector de les TIC. 

Les empreses amb les quals hem signat l’acord 
de col·laboració són: Everis, Indra, Sun Mi-
crosystems, T-Systems, Intel, Teléfonica I+D.

b.6) Patrocinadors locals 
de prestigi internacional, 
transnacionals o estrangers

Sí. S’indica a l’apartat b.7.

b.7) Ajudes al finançament  
de la matrícula

Sí. Cada any, l’empresa Everis concedeix dues 
beques per un import total de 7.500 € cadascuna 
per a estudiants que tinguin necessitat de tras-
lladar-se a Barcelona per cursar l’MTI. La con-
cessió de la beca implica la realització del pro-
jecte final de màster en una estada a Everis.

Les beques es concedeixen d’acord amb l’expe-
dient acadèmic dels sol·licitants. Se n’informa al 
web del màster, i poden fer-ne la sol·licitud des 
de l’aplicació d’admissió.

b.8) Percentatge d’alumnes 
estrangers i procedència 
geogràfica

Resta UE -
Resta d’Europa 2,13%
Amèrica del Nord 2,13%
Amèrica Llatina 12,77%
Àsia -
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels 
graduats

El 100% dels nostres titulats han acceptat ofer-
tes laborals relacionades amb la temàtica del 
màster immediatament després de la seva gra-
duació. 

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No, però es valoren si se n’aporten. 

b.2) Consorci promotor amb 
entitats no estrangeres de 
prestigi i/o conveni amb entitats 
estrangeres de prestigi

Els estudiants del Màster en Tecnologies de la 
Informació tenen la possibilitat d'obtenir una do-
ble titulació amb les institucions següents:

Asian Institute of Technology (Tailàndia)
• Master of Science in Computer Science
•  Master of Science in Information Management
•  Master of Engineering in Computer Science
•  Master of Engineering in Information Management

Georgia Tech (Estats Units)
•  Master of Science in Computer Science

Helsinki University of Technology (TKK) (Finlàndia)
•  Master in Mobile Computing, Services and Security
•  Master in Foundations of Advanced Computing
•  Master in Machine Learning and Data Mining

Université Catholique de Louvain (UCL) (Bèlgica)
• Master Ingénieur Civil Informaticien
• Master en Sciences Informatiques

Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG-
Ensimag) (França)
•  Master of Science in Informatics at Grenoble (Mo-

SIG)

Altres acords de mobilitat en què poden participar 
els estudiants: EuroMISE. Es tracta d’un progra-
ma d’estudis de Màster en Enginyeria de Sistemes 
d’Informació, compartit entre diferents universi-
tats europees de prestigi. A dia d’avui aquestes 
universitats són:
Delft University of Technology, els Països Baixos
Norwegian University of Science and Technology 
(NTNU), Noruega
Politecnico di Milano, Itàlia
The Royal Institute of Technology (KTH), Suècia
University of Twente, els Països Baixos
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, França
Universitat Politècnica de València, Espanya
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INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí, el 100%.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació No. 

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 10% dels docents són de fora d’Es-
panya.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o 
estrangers

Sí, la Fundación Carolina.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

No.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Curs 2008-2009: 53,3% d’alumnes 
estrangers.
UE (no Espanya) 6,7%
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord -
Amèrica del Sud 40%
Àsia 6,7%
Àfrica i altres -

b.9) Inserció laboral dels graduats Informació no disponible.

Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i els Mitjans  
Audiovisuals (UPF)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Altres universitats i 
institucions participants 

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comu-
nicacions

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.upf.edu/ticma

Objectiu del curs El màster té com objectiu la formació especialitzada en diver-
sos àmbits de les tecnologies de la informació, la comunicació 
i els mitjans audiovisuals. En particular s’ofereixen tres espe-
cialitzacions amb objectius específics: Enginyeria Informàtica 
dels Mitjans Audiovisuals (EIMA), Computació i Cognició (C&C) i 
Transmissió de la Informació i Xarxes de Comunicació (TIXAC). 
L’itinerari EIMA capacita els estudiants per dissenyar, progra-
mar, mantenir i administrar sistemes informàtics en l’àmbit 
de les tecnologies de la informació i els mitjans audiovisuals, 
així com per planificar, organitzar, dirigir i gestionar projectes 
informàtics relacionats amb els mitjans audiovisuals, acce-
dir a tasques d’investigació i desenvolupament i a tasques de 
transferència del coneixement i de la tecnologia.
Amb l’itinerari C&C els estudiants adquireixen els concep-
tes bàsics dels processos cognitius en la persona i la màqui-
na (percepció, raonament, llenguatge, decisió) des del punt 
de vista matemàtic i computacional, com també el lloc que 
aquests ocupen en la interacció persona-ordinador, a més 
dels coneixements per accedir a tasques d’investigació i de-
senvolupament en qualsevol d’aquests àmbits.
Finalment, l’objectiu de l’itinerari TIXAC és que els estudiants 
aprenguin a analitzar i dissenyar sistemes de transmissió di-
gital, dissenyar i desplegar xarxes de telecomunicació tant en 
empreses usuàries com en empreses operadores; especifi-
car, dissenyar i implantar aplicacions telemàtiques que trac-
tin continguts multimèdia; entendre i analitzar els aspectes 
socioeconòmics de les telecomunicacions; accedir a tasques 
de recerca i desenvolupament, i finalment, accedir a tasques 
de transferència del coneixement i de la tecnologia.

Tipus de màster Universitari
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INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

Sí, amb l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC).

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. El 10% dels docents procedeixen de 
fora d’Espanya.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents tenen carrera inves-
tigadora i/o professional internacional.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

Sí. En la modalitat professionalitzadora, 
el treball final del màster es pot realit-
zar en una empresa local o internacio-
nal via conveni amb la universitat. En la 
modalitat de recerca, el treball final es 
pot fer en un centre de recerca local o 
internacional, també mitjançant conveni 
amb la universitat.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

Sí, la Fundació de Caixa Catalunya.

b.7) Ajudes al finançament de la 
matrícula

Sí. Els estudiants poden aconseguir crè-
dits en condicions preferents amb enti-
tats financeres, gràcies als acords del 
centre amb aquestes entitats. D’altra 
banda, els estudiants disposen de be-
ques pròpies que cobreixen fins al 40% 
de la matrícula i tenen accés a la infor-
mació facilitada per la universitat sobre 
altres entitats que concedeixen beques.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Curs 2008-2009: 56,6% d’alumnes 
estrangers.
UE (no Espanya) 30,4%
Resta d’Europa -
Amèrica del Nord 8,7%
Amèrica del Sud 4,3%
Àsia 13%
Àfrica i altres -

Màster en Tecnologies del So i la Música (UPF)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Centre docent Departament de Tecnologies de la Informació i les Comu-
nicacions

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.upf.edu/smc/

Objectiu del curs Proporcionar una formació teòrica i pràctica en les tecnolo-
gies d’anàlisi, descripció, síntesi, transformació i producció 
del so i de la música, així com en les tecnologies i procedi-
ments de suport a la creació sonora i musical. 

La modalitat professionalitzadora del programa capacita 
els estudiants per treballar en estudis d’enregistrament, 
productores audiovisuals i multimèdia, empreses de de-
senvolupament de programari musical o empreses de ser-
veis relacionats amb els continguts sonors i musicals.

D’altra banda, la modalitat investigadora possibilita l’accés 
a un programa de doctorat o a la incorporació en equips 
de recerca de companyies especialitzades en desenvolupa-
ment de serveis i aplicacions de les tecnologies musicals i 
del so.

Tipus de màster Universitari

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí. 

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí.



4. Descripció dels MEG identificats 

180

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

4. Descripció dels MEG identificats 

181

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

INDICADORS ELIMINATORIS

a.1) Presencial Sí.

a.2) Web en anglès Sí.

a.3) Docència en 
anglès

Sí, en un 90%.

a.4) Requisit domini 
anglès

Sí.

a.5) Great CV Sí.

INDICADORS DE CARACTERITZACIÓ

b.1) Cartes de recomanació Sí, se’n requereix un mínim de dues.

b.2) Consorci promotor amb entitats no 
estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

No.

b.3) Professorat que treballa a 
organitzacions fora d’Espanya

Sí. Gairebé el 20% del professorat pro-
cedeix d’institucions de fora de l’Estat 
espanyol.

b.4) Professorat local internacional Sí. Tots els docents.

b.5) Pràctiques/estades en 
organitzacions d’enfocament 
internacional

No són obligatòries.

b.6) Patrocinadors locals de prestigi 
internacional, transnacionals o estrangers

No.

b.7) Ajudes al finançament de la matrícula Sí, a través de la UPF.

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i 
procedència geogràfica

Curs 2008-2009: 67,5% d’alumnes es-
trangers.
UE (no Espanya) 30%
Resta d’Europa 5%
Amèrica del Nord 2,5%
Amèrica del Sud 12,5%
Àsia 15%
Àfrica i altres 2,5%

b.9) Inserció laboral dels graduats Informació no disponible.

b.9) Inserció laboral dels graduats Atès que és el primer any que es realitza 
el màster, encara no disposem d’aques-
tes dades.

Màster interdisciplinari dels Media i Sistemes Cognitius Interactius (UPF)

DADES BÀSIQUES

Àmbit Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans 
Audiovisuals

Universitat Universitat Pompeu Fabra

Altres universitats 
i institucions 
participants 

Institut Universitari de l’Audiovisual (UPF)
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (UPF)
Fundació Barcelona Media

Portal web (URL 
versió anglesa) 

http://www.iua.upf.edu/csim/

Objectiu del curs En relació amb la formació teòrica, el programa busca acon-
seguir que els alumnes comprenguin les especificitats dels 
media i dels sistemes cognitius interactius per tal d’enten-
dre’n les potencialitats, les diferències respecte d’altres 
mitjans, com es generen experiències d’usuari i com funci-
ona la comunicació amb aquests. D’altra banda, es vol faci-
litar coneixement sobre l’estructura dels sistemes formats 
per aquests mitjans, així com les tecnologies de base dels 
mitjans interactius, cognitius i emotius. Finalment, també es 
formarà en teories i mètodes rellevants per analitzar aquests 
sistemes i mitjans en la seva interacció amb persones.

Des d’un punt de vista pràctic, els estudiants hauran d’ad-
quirir les competències necessàries per entendre les tec-
nologies actuals i poder incorporar-les de manera eficient, 
coherent i justificada en els sistemes d’aquests mitjans 
(MSCI). Hauran de saber desenvolupar i integrar els media 
i sistemes cognitius interactius en sistemes útils i d’aplica-
ció real. I saber dur a terme de manera autònoma estudis 
sobre els sistemes i els media, la seva interacció amb per-
sones, incloent l’adquisició de dades i l’anàlisi.

Tipus de màster Universitari
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4.2 Altres cursos d’interès

La investigació duta a terme en aquest treball ha permès identificar tres màsters 
propis que, malgrat que no compleixen els requisits per formar part de la llista 
dels MEG, presenten unes característiques que fan que pugui resultar d’interès 
mencionar-los.

En tots tres casos es tracta de cursos dissenyats amb un enfocament clarament 
internacional i que compleixen determinats indicadors que il·lustren el que aquí 
s’ha identificat com a MEG. No obstant, dos d’ells no estan en funcionament per-
què s’estan redefinint i l’altre té unes característiques particulars que fa que 
no es pugui classificar, en aquest informe, com a MEG, però pot tenir un interès 
estratègic per a Barcelona.

4.2.1 Màsters no implementats

Es tracta de dos màsters que s’han dissenyat amb unes característiques de MEG, 
però que en el moment d’elaborar aquest informe no estan en funcionament, 
malgrat que apareixen al portal web de la universitat que els imparteix.

Aquests màsters pertanyen a l’àrea d’Administració i Direcció d’Empreses i són 
els següents:

Executive Master in Positive Organizational Development and Change (EMPOD)

Universitat Universitat Ramon Llull

Centre docent ESADE

Portal web (URL versió anglesa) http://www.esade.edu/bs/eng/executi-
ve_masters/EMPOD

Comentaris:

•  La direcció del curs ha explicat que s’està redefinint l’enfocament inicial del màster pel que fa 
a continguts, però es manté la voluntat de donar-li un enfocament clarament internacional.

•  Els destinataris d’aquest curs serien directors d’equips o professionals dels recursos hu-
mans.

•  Es contempla que el màster pugui començar el setembre de 2009.

Màster in International Business Management (UAB)

Universitat Universitat Autònoma de Barcelona

Centre Docent Escola de Postgrau UAB

Portal web (URL versió anglesa) http://selene.uab.es/dep-economia-
empresa/IMBM/ang/IMBM.htm

Comentaris:

•  La direcció del curs ha explicat que aquest curs s’està acabant de redefinir, però que en tot 
cas tindrà un enfocament clarament internacional. 

•  En aquests moments ja han rebut sol·licituds d’estudiants. Pel que fa a les sol·licituds d’estudi-
ants estrangers, aquests són majoritàriament d’Amèrica del Sud i de països de l’Est d’Europa.

• Es contempla que el màster pugui començar l’octubre de 2009.

4.2.2 Màster d’interès estratègic

Màster en Mediació Intermediterrània: Inversió Econòmica i  
 Integració Intercultural (UAB)

Àmbit Relacions Internacionals

Universitat Universitat Autònoma de Barcelona

Centre docent Universitat Autònoma de Barcelona

Portal web (URL versió anglesa) http://www.uab.es/servlet/Satellite/
Masters-and-Graduate-Certificates/
Masters-and-Graduate-Certificates/
Basic-Details-1217916968009.
html?param1=1693_6_
en&param2=2001

Comentaris:
•  Aquest és un màster amb un enfocament clarament internacional, però no compleix alguns 
dels indicadors per ser considerat MEG, en aquest informe.

•  No obstant això, el fet que tracti de les relacions mediterrànies el pot configurar com un màs-
ter d’interès estratègic per a Barcelona, atès que és la capital del Secretariat Permanent de 
la Unió per al Mediterrani. 

•  En aquest sentit, es pot esperar que sigui una font de capital humà interessant per a les tas-
ques que ha de desenvolupar el Secretariat. 
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5.  RESUM EXECUTIU I CONCLUSIONS

Aquest recull ha pretès oferir una aproximació als màsters del catàleg de les 
principals universitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que estan 
clarament enfocats, per la seva excel·lència i orientació internacional, a atrau-
re els millors candidats d’arreu. Aquests màsters, que hem anomenat màsters 
d’excel·lència global (MEG), competeixen directament amb l’oferta formativa 
d’excel·lència mundial en l’atracció de talent i, per tant, poden ser un instrument 
d’atracció de professionals altament qualificats per al mercat laboral de l’AMB. 

1.  Per classificar un màster com d’excel·lència global es van establir cinc criteris 
imprescindibles que el programa havia de complir. Aquests criteris es van deter-
minar d’acord amb dos principis: a) les principals característiques comunes que 
tenen els màsters de més prestigi mundial i b) el curs havia de comportar la lo-
calització (residència) dels alumnes d’arreu a l’AMB. Així, aquests criteris eren:

a.1) Presencial

a.2) Web en anglès

a.3) Docència en anglès

a.4) Requisit domini anglès

a.5) Great CV

2.  Els màsters que compleixen els criteris bàsics anteriors han estat caracterit-
zats d’acord amb set criteris addicionals que reforcen el seu enfocament global 
i d’excel·lència, i que il·lustren qüestions que també observen les investigacions 
més reconegudes en el tema de la formació d’excel·lència mundial. Aquests in-
dicadors addicionals són:

b.1) Cartes de recomanació

b.2)  Consorci promotor amb entitats no estrangeres de prestigi i/o conveni amb 
entitats estrangeres de prestigi

b.3) Professorat d’organitzacions fora d’Espanya



4. Descripció dels MEG identificats 

186

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

4. Descripció dels MEG identificats 

187

Màsters d’excel·lència global a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

c.  Els MEG de titulació oficial (màster universitari) tenen una diversificació te-
màtica més gran, però en relació amb les titulacions pròpies destaca l’elevat 
nombre de màsters oficials en enginyeries, ciències ambientals i ciències de la 
salut. Aquest fet pot fer suposar una preferència dels professionals d’aquests 
sectors per la formació reglada homologada, i alhora pot indicar el proper 
creixement a l’AMB d’aquests espais professionals vinculats a la recerca.

d.  La majoria dels MEG de l’AMB estan impartits per centres docents públics 
(48 vs. 18). Tot i això, els MEG tenen un pes més gran entre el total de l’oferta 
formativa dels centres privats que entre la dels públics.

e.  També destaca la importància de les iniciatives consorciades en l’oferiment 
de MEG. En són exemples clars la Barcelona Graduate School of Economics 
(BGSE) i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

5.  Per tot l’anterior, disposar de programes de formació d’excel·lència global su-
posa comptar en el territori amb un excel·lent capital humà constituït no només 
pels alumnes, sinó també pels professors. Això és un actiu estratègic de prime-
ra importància per al desenvolupament econòmic de l’AMB, que cal mantenir i 
potenciar. I en aquesta línia cobren especial rellevància les accions adreçades a 
la captació i retenció del talent d’aquests col·lectius.

 

b.4) Professorat local internacional

b.5) Pràctiques/estades a organitzacions d’enfocament internacional

b.6) Patrocinadors locals de prestigi internacional, transnacionals o estrangers

b.7) Ajudes al finançament de la matrícula

b.8) Percentatge d’alumnes estrangers i procedència geogràfica

b.9) Inserció laboral dels graduats

3.  A partir dels quinze criteris de qualitat anteriors, s’han identificat seixanta-sis 
màsters d’excel·lència global (vegeu el llistat de les pàgines 27-30). En aquests 
màsters s’identifiquen unes característiques generals comunes, que es deta-
llen a continuació:

a.  Tots fan difusió de la informació per Internet, bàsicament en anglès.

b.  Tots cerquen candidats amb CV brillants.

c.  De mitjana, gairebé la meitat de l’alumnat està compost per estudiants es-
trangers. Per procedència geogràfica, el col·lectiu estranger més nombrós és 
el de la resta de la UE, seguit del d’Amèrica del Sud. No obstant, en aquest 
aspecte hi ha una variabilitat important segons la matèria del màster.

d.  Els docents tenen una clara experiència internacional prèvia, però pocs treba-
llen en l’actualitat en entitats de fora d’Espanya.

e.  Queda clar el compromís dels MEG amb el talent: tots informen del sistema 
general de beques de la seva universitat i d’altres institucions, alhora que al-
guns tenen sistemes propis d’ajuda al finançament.

f.  La majoria disposen de consorcis o convenis amb altres institucions i univer-
sitats per a la mobilitat de professors i estudiants, però pocs tenen patrocina-
dors, més enllà de la variant de patrocini que es pot exercir amb els convenis 
de pràctiques, que sí que són molt habituals.

g.  La inserció laboral dels MEG és excel·lent: més del 90% de graduats tenen 
feina als tres mesos de finalitzar els estudis i gairebé el 100% als sis mesos.

4.  El mapa resultant dels MEG a l’Àrea Metropolitana de Barcelona posa de mani-
fest que:

a.  Els màsters identificats com a MEG són clarament minoritaris (6,47%).

b.  Els MEG de titulació pròpia se concentren sobretot en l’àmbit de les ciències 
econòmiques i l’administració d’empreses.
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6.  ANNEX: RECOMPTE D’ALUMNES DELS MEG

RECOMPTE D’ALUMNES DELS MEG PER UNIVERSITAT I PER ÀMBIT DEFINIT

Alumnes per universitat o centre
Nom del centre Nombre de MEG Nombre d’alumnes % estrangers % espanyols no BCN  % BCN

BGSE - Barcelona Graduate School of Economics 6 148 87% (129)  13% (19)
ESADE - Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (URL) 6 550 84% (464)  16% (86)
IBEI - Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 2 73 58% (42) 16% (12)  26% (19)
IESE Business School 2 490 75% (368) 14% (67)  11% (55)
La Salle - Universitat Ramon Llull 1 23 26% (6) 30% (7)  44% (10)
UAB - Universitat Autònoma de Barcelona 7 94 70% (66) 12% (11)  18% (17)
UB - Universitat de Barcelona 9    
UIC - Universitat Internacional de Catalunya 1 16 87,5% (14) 12,5% (2)  0%
UPC - Universitat Politècnica de Catalunya  21 390 27% (106) 22% (85)  51% (199)
UPF - Universitat Pompeu Fabra 10 316 54% (169) 11% (35)  35% (112)
TOTAL 1 66 2.006 65% (1.298) 10% (208)  25% (500)

Alumnes per àrea de coneixement
Àmbit Nombre de MEG Nombre d’alumnes % estrangers % espanyols no BCN  % BCN

Administració i Direcció d’Empreses 10 1.105 79% (876)  21% (229)
Arquitectura 3 16 87,50% 87,5% (14)  12,5% (2)
Ciència i Tecnologia Ambientals 3 34 15% (5) 15% (5)  24% (8)
Ciències Aplicades 5 52 17% (9) 25% (13)  58% (30)
Ciències de la Salut 6 148 32% (48) 14% (21)  54% (79)
Dret i Ciències Polítiques 3 24 61% (15) 61% (15)  5% (1)
Economia i Finances 10 164 72% (118)  28% (46) 
Enginyeria Civil 6 33 73% (24) 12% (4)  15% (5)
Enginyeria de Biosistemes 2 14 50% (7) 50% (7)  0%
Enginyeria Industrial i Aeroespacial 4 85 18% (15) 27% (23)  55% (49)
Llengua i Llenguatge 2 20 80% (16) 0%  20% (4)
Relacions Internacionals 2 73 58% (42) 16% (12)  26% (19)
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 10 256 38% (99) 20% (50)  42% (107)
TOTAL 66 2.006 65% (1.298) 10% (208)  25% (500)

1   Manca la informació d’un màster de la UPC, de dos màsters de la UAB i de nou de la UB. No obstant, igualment s’han calculat els percentatges amb les dades disponibles.
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DETALL D’ALUMNES PER MÀSTER

Àmbit i nom del màster Nombre d’alumnes % estrangers % espanyols no BCN % espanyols BCN

Administració i Direcció d’Empreses    
MBA Full Time (UdN-IESE) 439 76% (331) 12% (55) 12% (53)
Global Executive MBA (UdN-IESE) 51 70% (37) 23,5% (12) 6,5% (2)
Master of Sciences in Management (UPF) 25 84% (21) 16% (4)
MBA Full Time (UPF) 17 100% (17) 0%
MBA Full Time (URL-ESADE) 335 83,5% (280) 16,5% (55)
Global Executive MBA - GEMBA (URL-ESADE) 40 75% (30) 25% (10)
Master in International Management (URL-ESADE) + Master in Marketing Management  
(URL-ESADE) + Master in Finance (URL-ESADE) 160 88% (141) 12% (19)
Master of Research in Management Sciences (URL-ESADE) 15 87% (13) 13% (2)
International MBA Full Time (URL-La Salle) 23 26% (6) 30% (7) 44% (10)

Arquitectura    
Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat i Societat (UB)    
Master’s Degree of International Cooperation in Architecture (UIC) 16 87,5% (14) 12,5% (2) 0%
Master in Advanced Architecture (Fundació UPC)    

Ciència i Tecnologia Ambientals    
Master in Environmental Process Control Engineering - EPCE (UAB)    
Joint European Master in Environmental Studies (UAB) 14 65% (9) 14% (2) 21,5% (3)
Master in Environmental Engineering (UPC) 34 15% (5) 24% (8) 62% (21)

Ciències Aplicades    
Master in Nanotechnology (UAB) 14 28,5% (4) 21,5% (3) 50% (7)
Master in Computer Architecture, Networks and Systems (UPC) 23 22% (5) 26% (6) 52% (12)
Master in Photonics (UAB, UB, UPC) 29 14% (4) 24% (7) 62% (18)
Master in Pure and Applied Logic (UB, UPC)    
Màster en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules (UAB, UPC)    

Ciències de la Salut    
Màster en Biomedicina (UB)    
Màster en Immunologia (UB)    
European Master in Quality in Analytical Laboratories (UB)    
Màster en Salut Pública (UPF) 70 32% (22) 8% (6) 60% (42)
Master in Biomedical Research - BIOMED (UPF) 44 37% (16) 24% (11) 39% (17)
Master in Bioinformatics for Health Sciences - BIOINFO (UPF) 34 30% (10) 11% (4) 59% (20)
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Dret i Ciències Polítiques    
Master International Economic Law and Policy (UB)    
European Master on Work, Organizational and Personnel Psychology (UB)    
Master in Politic Sciences (UPF) 24 61% (15) 5% (1) 34% (8)

Economia i Finances    
Master in Economics (BGSE) 48 85% (41) 15% (7)
Master in Finance (BGSE) 18 83% (15) 17% (3)
Master in Competition and Market Regulation (BGSE) 18 89% (16) 11% (2)
Master in the Economics of Science and Innovation (BGSE) 18 94% (17) 6% (1)
Master in Macroeconomic Policy and Financial Markets (BGSE) 14 79% (11) 21% (3)
Master in International Trade, Finance and Development (BGSE) 32 9% (3) 91% (29)
International Master in Economic Analysis - IDEA (UAB) 29 69% (20) 10% (3) 21% (6)
QEM-Models and Methods of Quantitative Economics (UAB) 17 100% (17) 0% 0%
Master in Economic and Finance (UPF) 16 91% (15) 0% 9% (1)

Enginyeria Civil    
Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí (UB, UPC) 28   
Master in Coastal and Marine Engineering and Management - COMEM (UPC) 5 80% (4) 0% 20% (1)
European Master in Hydroinformatics and Water Management - Euroaquae (UPC) 12 58% (7) 17% (2) 25% (3)
Master in Numerical Methods for Engineering (UPC) 5 60% (3) 40% (2) 0%
Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions - SAHC (UPC) 2 100% (2) 0% 0%
Master of Science in Computational Mechanics (UPC) 9 89% (8) 0% 11% (1)

Enginyeria de Biosistemes    
Master in Biotechnological Engineering (UPC) 14 50% (7) 0% 50% (7)
Màster en Enginyeria Biomèdica (UB)    

Enginyeria Industrial i Aeroespacial    
Master in Aerospace Science and Technology (UPC) 38 16% (6) 34% (13) 50% (19)
European Master in Advanced Materials Science and Engineering - AMASE (UPC) 10 20% (2) 70% (7) 10% (1)
Master in Materials Science and Engineering (UPC) 23 26% (6) 13% (3) 61% (14)
Erasmus Mundus Master in Mechanical Engineering - EMMME (UPC) 16 6% (1) 0% 94% (15)

Llengua i Literatura    
Màster Universitari en Adquisició de l’Anglès i Comunicació Intercultural (UAB) 20 80% (16) 0% 20% (4)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB)    
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Relacions Internacionals    
Master International Relations Full Time (IBEI) 58 65% (38) 21% (12) 14% (8)
Master International Relations Part Time (IBEI) 15 27% (4) 73% (11) 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions    
Master in Artificial Intelligence (UPC) 31 10% (3) 48% (15) 42% (13)
Master in Computing (UPC) 27 4% (1) 11% (3) 85% (23)
Master in Telematics Engineering (UPC) 21 33% (7) 14% (3) 52% (11)
Master of Science in Telecommunication Engineering and Management - MASTEAM (UPC) 83 11% (9) 17% (14) 72% (60)
Master of Science in Research on Information and Communication Technologies - MERIT (UPC) 30 17% (5) 17% (5) 67% (20)
Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT (UPC) 11 55% (6) 27% (3) 18% (2)
Master in Information Technology - MTI (UPC) 50 48% (24) 16% (8) 36% (18)
Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i els Mitjans Audiovisuals (UPF) 14 53% (7) 6% (1) 41% (6)
Màster en Tecnologies del So i la Música (UPF) 29 57% (17) 22% (6) 21% (6)
Màster Interdisciplinari dels Media i Sistemes Cognitius Interactius (UPF) 43 68% (29) 15% (6) 17% (7)


