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Aquesta normativa és aplicable a tots els estudis de màster universitari gestionats 
acadèmicament per l’ETSETB (màsters de l’ETSETB), excepte els que tenen una 
normativa específica que els regula. Si les memòries oficials corresponents especifiquen 
aspectes que no són compatibles amb aquesta normativa, s’hi haurà d’aplicar el que 
especifiquen aquestes memòries. 

La Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC (NAGRAMA) vigent 
és de rang superior i, per tant, preval sobre aquesta en cas de conflicte. La present 
normativa regula únicament aspectes específics dels màsters universitaris de l’ETSETB. 

El treball de fi de màster (TFM) és regulat específicament per la Normativa dels treballs 
de fi de màster de l’ETSETB. 

 

1 Admissió i matrícula 

1.1 Condicions addicionals d’accés  

La Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC estableix que el centre 
responsable dels estudis de màster pot definir condicions addicionals sobre els crèdits 
pendents de cursar o no permetre-hi l’accés per aquesta via. 

Els estudiants i les estudiants d’un grau de la UPC poden accedir als màsters de 
l’ETSETB sense estar en possessió del títol de grau que dona accés als estudis de 
màster si compleixen alguna de les condicions següents: 

a) Tenir pendent de superar únicament el TFG i haver-se matriculat del TFG el 
quadrimestre anterior al quadrimestre en què sol·liciten l’accés al màster.  

b) Haver finalitzat els estudis de grau però tenir pendent d’assolir la competència 
transversal en una tercera llengua. 

 

1.2 Criteris d’ordenació dels estudiants i les estudiants  

Els criteris d’ordenació de les candidatures, d’acord amb les memòries de verificació de 
cada titulació, es publiquen a la pàgina web de cada màster i són aplicats per la comissió 
acadèmica de cada màster en cada període d’accés, la qual estableix la nota d’admissió 
que marca l’ordre de prelació de les candidatures. 

 

1.3 Ordre de matrícula  

Estudiants nous: 

L’ordre de matrícula el fixa la nota d’admissió a què fa referència l’apartat anterior. 
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Estudiants que ja s'han matriculat com a mínim una vegada: 

L’ordre de matrícula es fixa segons els criteris següents: 

1) Nota mitjana de l’expedient de tots els crèdits ECTS matriculats. 

2) Nota d’accés que consta a l’expedient de Prisma, que correspon a la nota final de 
carrera obtinguda als estudis que els donen accés al màster. 

 

Tant per als estudiants i les estudiants nous com per als estudiants i les estudiants que 
no ho són, en cas d'empat s'utilitza l'ordre alfabètic del primer cognom. Per saber la 
lletra que marca l’inici de l’ordre alfabètic que s’hi ha d’aplicar i per no començar sempre 
amb la primera lletra de l'alfabet, se segueix el mecanisme següent: 

 

El quadrimestre de tardor (Q1) l'ordenació és en sentit directe i comença per la lletra 
que s'utilitza en els concursos oficials de la Generalitat de Catalunya i que publica 
anualment el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

Per al quadrimestre de primavera (Q2) l'ordenació es fa en sentit invers i comença per 
la lletra precedent a l'anterior. Si un any el DOGC no publica aquesta lletra, es comença 
per la lletra que publica la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública al Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE) per fer els exercicis o proves dels processos selectius de 
l’Administració general de l’Estat durant tot l’any. 

Poden sol·licitar prioritat horària (millorar la posició en l’ordre de matrícula) de manera 
justificada i aportant documentació acreditativa els estudiants i les estudiants que es 
troben en alguna de les situacions següents: 

• Treballar amb un contracte laboral amb una dedicació mínima de 20 hores 
setmanals prestades de dilluns a divendres. Els convenis de cooperació 
educativa i les beques d’aprenentatge no s’inclouen en aquest supòsit. 

• Tenir reconeguda una discapacitat amb un grau superior al 33 %. 

• Tenir necessitats especials d'aprenentatge. 

• Formar part del Programa d’esportistes d’alt nivell de la UPC. 

La Secretaria Acadèmica publica el procediment i el calendari per a aquesta sol·licitud 
al web de l’ETSETB. 

Als estudiants i les estudiants que són membres del Consell de la Delegació d’Alumnes 
(DAT) (el delegat o delegada de centre, el tresorer o tresorera, el secretari o secretària 
i fins a dos sots-delegats o sots-delegades) se’ls aplica una bonificació en l’ordre de 
matrícula corresponent a pujar un 10 % (arrodonit per excés) en les llistes corresponents 
al quadrimestre següent. La Delegació d’Alumnes ha de notificar qui són les persones 
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que es beneficien d'aquesta bonificació a la Secretària Acadèmica amb l'antelació 
establerta al calendari de tràmits acadèmics que es publica cada quadrimestre al web 
de l’ETSETB. 

 

1.4 Condicions de matrícula 

És responsabilitat de l'estudiant organitzar la pròpia matrícula. 

Per assegurar la compatibilitat d'horaris, l’estudiant no s'ha de matricular d'assignatures 
amb els horaris encavalcats. 

Si formalitza la matrícula d’assignatures amb encavalcament horari, l’estudiant no té dret 
a cap canvi de data o de condicions de les activitats d’avaluació programades en el pla 
docent de les assignatures matriculades, ni és cap justificació per concedir el canvi de 
grup. 

 

2 Termini màxim de permanència  

El termini màxim de permanència en els màsters, a partir de la data en què s’accedeix 
als estudis i amb independència del nombre de quadrimestres en què l’estudiant 
formalitza matrícula i calculat amb una mitjana de 15 ECTS superats per any acadèmic, 
és el següent: 

• 60 ECTS, 8 quadrimestres com a màxim. 

• 90 ECTS, 12 quadrimestres com a màxim. 

• 120 ECTS, 16 quadrimestres com a màxim. 

Quan exhaureix el temps màxim permès per obtenir el títol, l'estudiant és desvinculat 
del màster. 
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3 Regulació i compatibilitat entre reconeixement de crèdits 
per experiència laboral acreditada, realització de pràctiques 
externes curriculars i projectes d’introducció a la recerca 

Es poden reconèixer crèdits per experiència laboral i professional acreditada únicament 
en els plans d’estudis que inclouen pràctiques curriculars externes amb caràcter 
obligatori o optatiu. 

Preveuen la possibilitat del reconeixement de crèdits optatius per experiència laboral i 
professional els màsters següents: 

Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació, MET (pla 2013): màxim 10 ECTS. 

Màster universitari en Enginyeria Electrònica, MEE (pla 2013): màxim 15 ECTS 

Màster universitari en Enginyeria Electrònica, MEE (pla 2022): màxim 10 ECTS 

El criteri de reconeixement per experiència laboral i professional és el que estableix la 
Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC. 

Per sol·licitar el reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional cal 
aportar: 

− Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant amb 
l’empresa. 

− Document emès per l’empresa que acrediti les tasques que ha dut a terme 
la persona interessada, així com el període en què les ha fetes. 

Els crèdits reconeguts per experiència laboral i professional es reflecteixen a l’expedient 
de l’estudiant com a reconeguts sense qualificació. 

 

Les pràctiques externes curriculars estan regulades per la Normativa de pràctiques 
acadèmiques externes de l’ETSETB. 

Inclouen la possibilitat de fer-ne els màsters següents: 

MET (pla 2013): 15 crèdits ECTS 

MEE (pla 2013): 15 crèdits ECTS 

MEE (pla 2022): 10 crèdits ECTS 

Entre les dues possibilitats (pràctiques externes curriculars i reconeixement 
d'experiència laboral), l'estudiant només pot acollir-se a una. 

 

Els màsters de l’ETSETB poden preveure la possibilitat que els estudiants i les 
estudiants facin assignatures de projectes d’introducció a la recerca, els quals hauran 
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de matricular les assignatures que hi estan associades. 

S’estableix la incompatibilitat entre el reconeixement de crèdits per experiència laboral 
acreditada, per realització de pràctiques externes curriculars i per projectes d’introducció 
a la recerca en els casos següents: 

En el cas del MEE (pla 2013 i pla 2022), els projectes d’introducció a la recerca són 
incompatibles amb les pràctiques externes curriculars i amb el reconeixement per 
experiència laboral i professional. 

En el cas del MET (pla 2013), s’estableix la limitació següent en les assignatures 
associades als projectes d’introducció a la recerca (RES1, RES2 i RES3): es poden 
compatibilitzar com a màxim RES1 + RES2 amb pràctiques curriculars externes o el 
reconeixement per experiència laboral i professional. 

 

4 Assignatures pont o formació optativa inicial 
Les assignatures pont són assignatures optatives pròpies del màster que han de cursar 
els estudiants i les estudiants que accedeixen als màsters des de titulacions que no 
s'adapten totalment al perfil d'entrada requerit. La comissió acadèmica de cada màster 
les proposa per a cada estudiant sobre la base del seu perfil acadèmic i poden ser 
consensuades amb el tutor o tutora corresponent. Els estudiants i les estudiants les 
cursen dins del nombre total de crèdits de la titulació. 

 

5 Complements de formació  
Els complements de formació són assignatures de grau que la comissió acadèmica del 
màster obliga a cursar a estudiants amb perfils diferents als recomanats quan es 
detecten carències específiques en àmbits de coneixement determinats. El nombre 
màxim de crèdits que es poden establir com a complements de formació és de 30 ECTS. 

Les assignatures que s’estableixen com a complements de formació s’han de matricular 
a l’expedient del màster i incrementen el nombre total de crèdits que s’ha de cursar. 

 

Disposició derogatòria 
Aquesta normativa deroga la Normativa dels màsters MET i MEE de l’ETSETB, 
aprovada per l’Acord 4/8 de la Comissió Permanent de l’ETSETB del dia 22 de maig de 
2013 i modificada per darrer cop per l’Acord 4/8 de la Comissió Permanent de l’ETSETB 
del dia 7 de febrer de 2019. 
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