
Accés als estudis

Objectius de la titulació

ENLLAÇ

Perfil d’ingrés

Perfil de sortida

Nombre de places ofertes

Criteris de selecció (només per al màster)

Informació sobre preinscripció i admissió (procediment, calendari...)

Normativa de trasllats

Matrícula
Període i procediment de matriculació ENLLAÇ

Sessions d’acollida i de tutorització ENLLAÇ

Pla d’estudis

Denominació dels estudis

ENLLAÇTítol en superar els estudis de grau/màster

Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS

Estructura del pla d’estudis ENLLAÇ

Planificació operativa 
del curs

Calendari acadèmic ENLLAÇ

Guia docent ENLLAÇ

Recursos d’aprenentatge i material recomanat a l’estudiant

ENLLAÇ
Espais virtuals de comunicació

Laboratoris

Biblioteca

Pla d’acció tutorial ENLLAÇ

Professorat
Professorat de la titulació ENLLAÇ

Perfil acadèmic
ENLLAÇ

Informació de contacte

Pràctiques externes/
Professionals

Objectius ENLLAÇ

Normativa general

ENLLAÇ
Definició sobre si són obligatòries o optatives

Assignatures a les quals van lligades les pràctiques

Avançament d’institucions on es poden fer les pràctiques. 

Programes de 
mobilitat

Objectius ENLLAÇ

Normativa general ENLLAÇ

Avançament d’institucions amb convenis signats ENLLAÇ

Treball Final de 
Grau/Màster

Normativa i marc general (enfocament, tipologia...) ENLLAÇ

Dimensió Continguts MUEA

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de les titulacions

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/master-universitari-en-enginyeria-aeronautica 
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris/acces-i-admissio
http://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants/pla-dacollida
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/master-universitari-en-enginyeria-aeronautica 
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/master-universitari-en-enginyeria-aeronautica/pla-destudis 
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/calendaris-academics
http://muea.masters.upc.edu/ca/informacio-academica/pla-destudis
http://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/serveis 
https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants/pla-daccio-tutorial
http://muea.masters.upc.edu/ca/informacio-academica/pla-destudis
http://directori.upc.edu/directori/index.jsp
http://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-en-empresa
http://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-en-empresa
http://eseiaat.upc.edu/ca/international-office/outgoings/outgoings
https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/mou-te2016-2017/mou-te2016-2017-index
https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/normatives/normatives-etseiat/master/tfm/normatives-tfm


Dimensió Continguts Valor MUEA

Accés i matrícula

Nombre de places ofertes de nou accés 60-60

ENLLAÇ

Estudiants matriculats de nou ingrés 85

Percentatge d’estudiants matriculats de nou ingrés 
respecte del total

48,5%

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la 
titulació d’accés

Pendent

Nombre total d’estudiants matriculats 175

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 52,3

Professorat

HIDA segons grau de titulació del professor (doctor / no 
doctor)

Pendent

HIDA per tipologia del professor

· permanents + lectors Pendent

· associats Pendent

· altres (ajudants, col·laboradors…) Pendent

Mobilitat Percentatge d’estudiants propis que surten en programes 
de mobilitat

25,9% ENLLAÇ

Satisfacció Taxa d’intenció de repetir estudis (EIL) -

Resultats acadèmics

Taxa de rendiment 97,9%

ENLLAÇ

Taxa d’abandonament -

Taxa de graduació en t -

Taxa d’eficiència en t 100%

Durada mitjana dels estudis GPAQ -

Inserció Laboral
Taxa d’ocupació

- ENLLAÇ
Taxa d’adequació de la feina als estudis (EIL)

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

Indicadors públics de la titulació

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=205&codiTitulacioDursi=DGU000001382&nomCentre=Escola%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeries%20Industrial,%20Aeroespacial%20i%20Audiovisual%20de%20Terrassa&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Enginyeria%20Aeron%C3%A0utica&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=120&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/88757/estudi/77844/42224?_plot=&plot=42335&seccio_id=42224&_plot=55985&c50=2015 
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=205&codiTitulacioDursi=DGU000001382&nomCentre=Escola%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeries%20Industrial,%20Aeroespacial%20i%20Audiovisual%20de%20Terrassa&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Enginyeria%20Aeron%25C
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquesta-insercio-laboral-masters

