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Esports i cultura 
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Vida universitària 
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Crear una empresa emergent 

Investigació i innovació
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Reconeixement i excel·lència 
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Una oferta variada 
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Trobar una ocupació de qualitat 
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Internacionalització i Mobilitat 
����������������������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������
������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������
��
�������	
������
�����������
	���
�����������������
�������¨
����
��������������
�������
������������������
��
����¤�������������������

������
���������
�����
����
�������
�����������
������������������
������
	���
�������������������������������
����������������������
����
���	��
���������������©����

�����
	���
�������
����
�����������
����������������
�������
	���
���������������������������������
��
�����
����������������
����������������������������
�������
������ª������
	���
�
������ª������������
������������
�����¨����
���������
����
�
��������������
����������������
��
�������
	���
������������
����������������������
����«������������������������������
��������
	���
�������������������������
��	
�����������������
���
������
�����«
����£
���������
����«£���������������

La 1a tecnològica en el rànquing de XangaiLa 1a tecnològica en el rànquing de Xangai



Màsters i dobles màsters universitaris de la UPV

    Branca: Arts i Humanitats
MU en Arts Visuals i Multimèdia  (120 crèdits)
MU en Conservació i Restauració de Béns Culturals (120 crèdits)
MU en Estudis de la Ciència, la Tecnología i la Innovació (60 crèdits)
MU en Gestió Cultural (75 crèdits) 1

MU en Llengües i Tecnologia (60 crèdits)
MU en Producció Artística (60 crèdits)

    Branca: Ciències
MU en Aqüicultura (60 crèdits)
MU en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i
Costaners (60 crèdits)
MU en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes (90 crèdits)
MU en Ciència i Enginyeria dels Aliments (60 crèdits)
MU en Enologia (90 crèdits)
MU Erasmus Mundus en Millora Genètica Vegetal (120 crèdits)
MU Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en Agricultura Sostenible (120 crèdits)
MU en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària (60 crèdits)
MU en Investigació Matemàtica (60 crèdits)
MU en Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció (120 crèdits)
MU en Millora Genètica Vegetal  (120 crèdits)
MU en Química Sostenible (60 crèdits)
MU en Sanitat i Producció Vegetal (60 crèdits)

    Branca: Ciències de la Salut
MU en Biotecnologia Biomèdica (90 crèdits)
MU en Prevenció de Riscos Laborals (90 crèdits)

    Branca: Ciències Socials i Jurídiques
MU en Comunicació Transmèdia (60 crèdits)
MU en Cooperació al Desenvolupament (90 crèdits)
MU en Direcció d’Empreses (MBA) (90 crèdits)
MU en Direcció Financera i Fiscal (60 crèdits)
MU en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient (60 crèdits)
MU en Gestió Administrativa (60 crèdits)

Doble MU en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 1 + Enginyeria Hidràulica i 
Medi Ambient (176 crèdits)
Doble MU en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 1 + Planificació i Gestió en 
Enginyeria Civil (165 crèdits)
Doble MU en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 1 + Transport, Territori i 
Urbanisme (171 crèdits)

    Branca: Enginyeria i Arquitectura. Ciència i Tecnologia 
per a la Salut
MU en Enginyeria Biomèdica (60 crèdits)

    Branca: Enginyeria i Arquitectura. Gestió
MU en Direcció i Gestió de Projectes (72 crèdits)
MU en Enginyeria d'Anàlisi de Dades, Millora de Processos 
i Presa de Decisions (60 crèdits)

MU en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i
Cadena de Subministrament (60 crèdits)
MU en Enginyeria d'Organització i Logística (90 crèdits)

MU en Seguretat Industrial i Medi Ambient (60 crèdits)

    Branca: Enginyeria i Arquitectura. Industrial i 
Aeronàutica
MU en Automàtica i Informàtica Industrial (60 crèdits)
MU en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador (60 crèdits)
MU en Enginyeria Acústica (60 crèdits)
MU en Enginyeria Aeronàutica (120 crèdits) 1 2

MU en Enginyeria del Disseny (75 crèdits)
MU en Enginyeria Industrial (120 crèdits) 1 2

MU en Enginyeria del Manteniment (72 crèdits)  2

MU en Enginyeria Mecànica (75 crèdits)
MU en Enginyeria Mecatrònica (90 crèdits)
MU en Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials (90 crèdits)
MU en Enginyeria Química (120 crèdits) 1 2

MU en Enginyeria Tèxtil (60 crèdits)
MU en Motors de Combustió Interna Alternatius (72 crèdits) 2

MU en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible (90 crèdits)

MU en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis  (90 crèdits)

MU en Mitjà Social i Comunicació Corporativa (60 crèdits)
MU en Postproducció Digital (60 crèdits)

     Branca: Enginyeria i Arquitectura. 
Agroalimentària i Forestal
MU en Enginyeria Agronòmica (102 crèdits) 1 2

MU en Enginyeria de Forests (90 crèdits) 1 2

Doble MU en Enginyeria Agronòmica 1 + Biotecnologia Molecular i Cel·lular de 
Plantes (162 crèdits)

Doble MU en Enginyeria Agronòmica 1 + Ciència i Enginyeria dels
Aliments (134 crèdits)

Doble MU en Enginyeria Agronòmica 1 + Economia Agroalimentària i
del Medi Ambient (134 crèdits)

Doble MU en Enginyeria Agronòmica 1 + Enologia (147 crèdits)

Doble MU en Enginyeria Agronòmica 1 + Gestió de la Seguretat i
Qualitat Alimentària (143,5 crèdits)

Doble MU en Enginyeria Agronòmica 1 + Sanitat i Producció Vegetal (133 crèdits)

     Branca: Enginyeria i Arquitectura. Arquitectura, 
Enginyeria Civil i Edificació
MU en Arquitectura (69 crèdits) 1

MU en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny (72 crèdits)
MU en Arquitectura del Paisatge (120 crèdits)
MU en Conservació del Patrimoni Arquitectònic (72 crèdits)
MU en Construccions i Instal·lacions Industrials (90 crèdits) 2

MU en Edificació (72 crèdits)
MU en Enginyeria Ambiental (90 crèdits)
MU en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (120 crèdits) 1 2

MU en Enginyeria del Formigó (90 crèdits) 2

MU en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient (75 crèdits) 2

MU en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil (75 crèdits)
MU en Sistemes Intel·ligents de Transport (75 crèdits)
MU en Transport, Territori i Urbanisme (90 crèdits)

Doble MU en Enginyneria de Camins, Canals i Ports 1 + Enginyeria del 
Formigó (165 crèdits)

    Branca: Enginyeria i Arquitectura. Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions
MU en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència (90 crèdits)
MU en Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions (60 crèdits) 
MU en Enginyeria de Computadors i Xarxes (60 crèdits)
MU en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació (90 crèdits)
MU en Enginyeria Informàtica (120 crèdits) 1 2

MU en Enginyeria de Sistemes Electrònics (72 crèdits)
MU en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes de Programari (60 crèdits) 2

MU en Enginyeria de Telecomunicació (120 crèdits) 1 2

MU en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i
Imatge Digital (60 crèdits)

MU en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions (60 crèdits)

Doble MU en Enginyeria de Telecomunicació 1 + Enginyeria de
Sistemes Electrònics (150 crèdits)
Doble MU en Enginyeria de Telecomunicació 1 + Tecnologies, Sistemes i 
Xarxes de Comunicacions (150 crèdits)

(1) MU habilitant
(2) Màster acreditat internacionalment



PD en Administració i Direcció d'Empreses 
PD en Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge 
PD en Art: Producció i Recerca 
PD en Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial 
PD en Biotecnologia 
PD en Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària 
PD en Ciència i Tecnologia de la Producció Animal 
PD en Conservació i Restauració de Béns Culturals 
PD en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional 
PD en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials 
PD en Economia Agroalimentària 
PD en Estadística i Optimació 
PD en Indústries de la Comunicació i Culturals 
PD en Informàtica 
PD en Infraestructures de Transport i Territori
PD en Enginyeria de la Construcció 
PD en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental 
PD en Enginyeria Electrònica 
PD en Enginyeria Geomàtica
PD en Enginyeria Tèxtil 
PD en Enginyeria i Producció Industrial 
PD en Llengües, Literatures i Cultures, i les Aplicacions que tenen
PD en Matemàtiques 
PD en Química 
PD en Química Sostenible 
PD en Recursos i Tecnologies Agrícoles 
PD en Sistemes Propulsius en Mitjans de Transport 
PD en Tècniques Experimentals en Química 
PD en Tecnologies per a la Salut i el Benestar 
PD en Telecomunicació
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Els màsters universitaris habilitants són títols de postgrau que habiliten per a l'exercici de les professions regulades d'enginyeria i arquitectura. Aquests màsters s'han dissenyat 
a partir d'un determinat grau de referència i junts (grau + màster) configuren un programa integrat d'estudis.

Accés als màsters universitaris habilitants 

En aquests casos, la Comissió Acadèmica del Màster considera: 
- La qualificació mitjana de l'expedient acadèmic en escala 0 a 10, normalitzada, ponderada entre el 40 i el 60%. 
- L'adequació del grau d'accés al grau de referència, definida aquesta adequació en escala 0 a 10, ponderada entre el 40 i el 60%. 
- El currículum, valorat en escala 0 a 10, ponderat entre el 0 i el 10%.

Arquitecte/a

Enginyer/a aeronàutic/a

Enginyer/a agrònom/a

Enginyer/a de camins, canals i ports

Enginyer/a industrial

Enginyer/a informàtic/a (1)

Enginyer/a de forests

Enginyer/a químic/a (1)

Enginyer/a de telecomunicació

Professió regulada

Grau en Fonaments de l'Arquitectura

Grau en Enginyeria Aeroespacial

Grau en Enginyeria Agroalimentària i 
del Medi Rural

Grau en Enginyeria Civil 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria de Tecnologies i 
Serveis de Telecomunicació

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Màster Universitari en Arquitectura

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

Màster Universitari en Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Màster Universitari en Enginyeria de Forests

Màster Universitari en Enginyeria Química

Màster Universitari en Enginyeria de 
Telecomunicació

Grau de referència Màster universitari

Programes integrats

(1) L'enginyeria informàtica i l'enginyeria química no són professions regulades; encara que, a aquest efecte, són assimilables. És a dir, es requereix haver completat un programa integrat 
(grau + màster) per a poder exercir com a tal.

Programes de doctorat Màsters universitaris habilitants 


