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L’ESEIAAT és la teva escola:
Tenim història i som futur.
Més de 100 anys d’experiència, prestigi i reconeixement en formació universitària i recerca.
T’oferim una àmplia oferta docent de qualitat.
10 graus i 6 màsters universitaris dels àmbits industrial, aeroespacial i
audiovisual. Treballem les competències comunicatives, de treball en equip,
sostenibilitat, emprenedoria, internacionalització i innovació.
Amb laboratoris amb equipament i software que utilitza el món industrial.
Vols treballar.
Pràctiques en empreses i relació amb el teixit industrial: jornades, conferències,
visites a empreses, fòrum d’empreses, speed networking, etc.
Reconeixement de la indústria i la societat, que accelera l’ocupabilitat dels titulats ESEIAAT UPC.
Saps que el món està ple d’oportunitats.
Programes de mobilitat internacional amb universitats d’arreu del món,
especialment a Europa, Amèrica Llatina, els Estats Units i Àsia.
Vols fer els teus projectes realitat.
Programa INSPIRE, basat en el desenvolupament de projectes reals i innovadors
de base tecnològica sorgits d’iniciatives dels estudiants: UPC-Ecoracing, NESLAB,
WeCopter, MotoSpirit, Trencalòs, UPC Venturi, TGS, TRT, SDS i Creative Lab.

I després del grau, què?
Continuïtat dels estudis amb el màster universitari i, posteriorment, el doctorat.
Tu ets el més important.
Acollida, orientació, tutoria, servei d’orientació laboral i carreres professionals.

El teu talent, el nostre prestigi
Per a més informació:
www.eseiaat.upc.edu
info.eseiaat@upc.edu
eseiaatUPC
@eseiaat_upc
eseiaat_upc
Com s’hi arriba?
FGC: Terrassa, Vallparadís-Universitat
Renfe: Terrassa

SC UPC, 2016 (9605). Imprès en paper ecològic.

Tens clara la teva vocació de lideratge i direcció.
Dobles titulacions de grau i de màster entre estudis de l’ESEIAAT
i amb altres universitats, també internacionals.
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+de 400

estudiants participen
en programes de
mobilitat internacional

+de 1.000

estudiants fan
pràctiques en
empreses cada curs

90%

taxa d’ocupació
dels nostres titulats*

85%

dels estudiants tornaria
a estudiar a l’ESEIAAT*

Participació en xarxes
internacionals: CLUSTER, TIME,
CINDA i Smile-Magalhães

Els graus universitaris tenen una
durada de 4 cursos acadèmics.
El primer curs dels graus universitaris
de l’àmbit industrial de l’Escola
Superior d’Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
és comú per a tots aquests estudis
i, per tant, l’accés es realitza a través
d’una entrada única en el procés
de preinscripció universitària.
Un cop superat el primer curs, podràs
demanar l’especialització del grau en
què vols continuar, ordenats per ordre
de preferència.

L’ESEIAAT t’ofereix la possibilitat de
complementar un grau amb un itinerari
específic que permet obtenir una doble
titulació dintre d’aquest centre, cursant
un determinat nombre de crèdits més
corresponents al pla d’estudis d’una
de les altres titulacions que
s’imparteixen en el centre.
La doble titulació implica, a grans trets,
superar un any d’estudis addicional.
Per accedir-hi cal haver cursat ja un
mínim de crèdits d’un dels graus.

Enginyeria Química.

* Font: 5a enquesta d’inserció laboral de la població
titulada de les universitats catalanes de l’Agència per
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya).

