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1. Antecedents 
 

Mitjançant aquest document es proposa formalment l’extinció de les dobles titulacions de 
màster de l’ESEIAAT següents i que es van començar a impartir el curs 2015/2016: 

• DOBLE MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AERONÀUTICA I ENGINYERIA 
D'ORGANITZACIÓ (220DAER-EO) 

• DOBLE MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AERONÀUTICA (AEROPORTS) I 
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ (220DAERPEO) 

• DOBLE MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL I ENGINYERIA 
D'ORGANITZACIÓ (220DEI-EO) 

• DOBLE MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL I ENGINYERIA DE SISTEMES 
AUTOMÀTICS I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (220DEI-MUE) 

• DOBLE MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (ESP. ORGANITZACIÓ) I 
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ (220DEIO-EO) 

2. Justificació de la supressió 
 

La necessària adaptació als requeriments professionals dels Màsters implicats en les dobles 
titulacions ha fet necessaris alguns canvis en la concreció del nombre d’especialitats i en el 
contingut acadèmic d’algunes d’elles (inclusió de l’especialitat biomèdica al MUEI, millora de la 
proposta d’assignatures a l’especialitat d’organització del MUEI, inclusió de l’especialitat 
d’aeronavegació al MUEA, millora de la proposta d’assignatures a l’especialitat d’espai del 
MUEA). Aquesta adaptació de les especialitats dels Màsters per separat és força més àgil que en 
el cas de les dobles titulacions i és per aquest motiu que s’ha decidit no obrir més l’opció de fer 
dobles titulacions de Màster, que, per altra banda, tenien una demanda molt escassa (molt pocs 
estudiants l’any (o cap) en total). 

3. Estudiants afectats per la supressió dels dobles màsters 

SIGLES 
nº 

estudiants 
Any d'accés 

(*) 
crèdits 

pendents 
Estat expedient 
(**) 

220DAER-EO 4 2015/16 65 Sense Informació 
    2020/21 98 Matriculat 
    2020/21 107 Matriculat 
    2020/21 109 Matriculat 
220DAERPEO 2 2016/17 12 Sense Informació 
    2018/19 12 Matriculat 
220DEI-EO 2 2015/16 24 Sense Informació 
    2016/17 24 Sense Informació 
220DEIO-EO 3 2015/16 24 Sense Informació 
    2015/16 24 Sense Informació 
    2019/20 76,5 Matriculat 
     
(*) els estudis de doble màster es van iniciar el curs 2015/16 
(**) no actiu (sense información) o matriculat 
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4. Professorat i PAS vinculats 
 

El professorat vinculat a les dobles titulacions de màster ja ho estava en les titulacions simples 
de màster per la qual cosa no hi ha cap variació en la situació d’aquest col·lectiu. 
D’altra banda, no hi havia PAS estrictament vinculat a aquests dobles màster que s’extingeixen 
i, per tant, no hi ha cap variació en la situació d’aquest col·lectiu.  
 

5. Ingressos i despeses 
 

A nivell de despeses no suposa cap increment. 

6. Conseqüències de l’extinció 
 

Les conseqüències de l’extinció de les dobles titulacions de màster són mínimes pel fet que no 
es tracta d’una extinció per l’adaptació a un nou pla d’estudis. 

7. Taula de reconeixements/adaptacions 
 

L’extinció de la doble titulació no comporta l’adaptació a un nou pla d’estudis. 

8. Calendari d’extinció 
 

Mentre els màsters originals estiguin vigents l’estudiantat que actualment està cursant els 
dobles màsters tindran l’opció de finalitzar-los. 

9. Proposta d’acord 
 

D’aquesta manera es demanar aprovar l’extinció de les dobles titulacions de màster 
relacionades en el punt 1. Antecedents, a partir del curs 2021-20222 
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