
Àmbits d’estudis de graus
Graus a la UPC



Estructura dels estudis universitaris

GRAU UNIVERSITARI 
3 o 4 cursos

(Estudis d’Arquitectura 
5 cursos)

Graduat/da en…

Opció de cursar un 
màster universitari

GRAU

MÀSTER UNIVERSITARI
amb atribucions 
professionals o 

competències assimilades 
que habilita per a la 
professió regulada

Programes integrats de grau i màster vinculats a professions regulades:

Graus a la UPC



Accés als estudis de grau

Accés comú
Entrada única pels diferents 
graus que ofereix algun centre 
docent de la UPC

Des de batxillerat
A través de les PAU

Cicles formatius
Possibilitat de convalidació 
de fins a 30 crèdits en alguns 
graus universitaris

Beca Equitat
Reducció del preu del crèdit segons nivell de renda.

Preus
Fixats per la Generalitat
Graus de coeficient del estudis 
a la UPC:
B: 35,77€/crèdit
C: 39,53€/crèdit



Tipus i accés

Dobles titulacions del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS)

Dobles titulacions amb accés per preinscripció universitària

Itineraris de doble titulació en un mateix centre

Dobles titulacions entre centres docents de la UPC

Dobles titulacions amb universitats catalanes

Dobles titulacions amb universitats internacionals

Dobles titulacions



Per què la UPC? Resultats enquesta AQU 2017

ESTATUS D'INSERCIÓ

El 93% dels titulats 
de la UPC estan en 
situació activa

El 83% dels 
titulats tornaria 
a estudiar a la 
UPC

REPETIRIES UNIVERSITAT? 



Per què la UPC? Resultats enquesta AQU 2017

6 de cada 10 
titulats de la UPC 
té un contracte fix

TIPUS DE CONTRACTE

Un 72% dels titulats de 
la UPC diuen que a la 
seva feina desenvolupen 
funcions pròpies del seu 
nivell de formació

LES FUNCIONS SÓN PRÒPIES DEL 
NIVELL DE TITULACIÓ ESPECÍFICA?





Portada
Voleu conèixer la UPC?

Foto que NO sigui d’un centre o 
campus específic però sigui 

tecnològicaVoleu conèixer
la UPC?



30.155
estudiants de grau, 
màster universitari i doctorat

3.093 
personal docent i investigador

La UPC



On ens trobem?



La UPC a Catalunya

20 escoles i facultats a 6 ciutats de Catalunya 
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Què pots estudiar a la UPC?

graus
universitaris

64
màsters
universitaris

67
programes 
de doctorat

46
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2.997
estudiants 
en programes 
de mobilitat:  
1.490 incoming
i 1.507 outgoing

708 
institucions d’educació 
superior amb acords d’intercanvi d’estudiants

Mobilitat internacional



4.678
estudiants 
en pràctiques 
en empreses

Pràctiques en empreses

2.807
empreses i entitats amb conveni de col·laboració 



Competències professionals 
participant en projectes reals

Participació en projectes



Associacions
Projectes de cooperació
Premis i concursos
Esports

Vida universitària



Biblioteques i sales d’estudi

12 
biblioteques 

574 
places a les 92 sales d’estudi

Serveis

670.000
volums de documents físics

82.000
documents en suport electrònic

19.500
col·leccions de revistes



Serveis Mentories entre iguals
Tutories i pla d’acció tutorial

Mentories M2m



Serveis
Fòrums d’empresa



Programa d’atenció 
a les discapacitats
Universitat inclusiva

175
estudiants amb discapacitat, 
facilitem la seva estada. 
També si algun estudiant té necessitats físiques temporalment 
(accident, malaltia temporal, trastorns...)

Serveis



Allotjament

1.000 
places d’allotjament 
i acords de col·laboració 
amb residències universitàries

Serveis



Com ens pots conèixer millor?

Jornades de portes obertes
Premi UPC per a treballs de recerca
Fires i jornades d’orientació

Tallers científics i tecnològics
Conferències de divulgació tecnològica
Activitats d’estiu

http://www.upc.edu/ca/futurs-estudiants



Segueix-nos!

@la_UPC

@universitatUPC

@la_UPC

@UPC



Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects (2018)
La 1a a nivell estatal en 8 disciplines i entre les 50 millors universitats del món en Tecnologia i Ciències 
Instrumentals, Enginyeria de Telecomunicació, Teledetecció i Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

QS World University Ranking by Subject (2018)
La 2a a nivell estatal en l’àmbit d’Enginyeria i Tecnologia i la 23a a Europa.
la UPC ocupa la posició 8a nivell d’Europa i la 1a de l’estat a la disciplina d’Arquitectura i Entorn Construït, 
la 8a d’Europa i 1a de l’estat en Enginyeria Civil i Estructural i és 34a a nivell mundial i 1a de l’estat en 
Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica.

QS Top under 50 (2018)
Al lloc 26è a nivell mundial, 8a a nivell europeu i 1a politècnica a nivell estatal.

U-Ranking de les universidades españolas (2018)
Universitat estatal més productiva a Innovació i Desenvolupament Tecnològic. És també la 3a en volum de 
Recerca i en volum d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, i es col·loca en 2a. posició si considerem 
el rendiment global tecnològic.
QS Graduate Employability Ranking (2018)
1a politècnica a nivell estatal, i la 2a a l’àmbit català. Se situa entre les 120 millors del món en nivells 
d’ocupabilitat.
Ranking El Mundo (2018)
6a posició a nivell estatal, la 3 a l’àmbit català i la 2a l’àmbit politècnic

Per què la UPC? 
Pel seu posicionament al rànquings internacionals 



Per què la UPC? TITULATS PER LA UPC

Albert Illera
Enginyer de 

McLaren

Xavier 
Verdaguer

Emprenedor a
Silicon Valley

Elisenda Bou
Directora de 
tecnologia de 

Vilynx

Rafael Aranda
Carme Pigem
Ramon Vilalta

Arquitectes estudi RCR



Per què la UPC? TITULATS PER LA UPC

Israel Ruiz
Vicepresident 

del MIT

Miguel Ángel 
Farré
Disney ABC 
Television
Group

Carlota Pi
Cofundadora

Holaluz

Mónica Sala
Directora 

d’Empreses
Orange



Alta inserció laboral

2.500
ofertes de feina 
publicades

Per què la UPC? 

58.200
alumni

Espai 
Emprèn

Barcelona
Terrassa
Vilanova i la Geltrú
Castelldefels (properament)

4.300
llocs de treball 
generats



Per què la UPC? Resultats enquesta AQU 2017

ESTATUS D'INSERCIÓ

El 93% dels titulats 
de la UPC estan en 
situació activa

El 83% dels 
titulats tornaria 
a estudiar a la 
UPC

REPETIRIES UNIVERSITAT? 



Per què la UPC? Resultats enquesta AQU 2017

6 de cada 10 
titulats de la UPC 
té un contracte fix

TIPUS DE CONTRACTE

Un 72% dels titulats de 
la UPC diuen que a la 
seva feina desenvolupen 
funcions pròpies del seu 
nivell de formació

LES FUNCIONS SÓN PRÒPIES DEL 
NIVELL DE TITULACIÓ ESPECÍFICA?



Tens dubtes?

www.upc.edu
info@upc.edu
93 401 62 00
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