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On puc trobar els horaris del màster?
Quan comencen les classes?
En quina llengua s’imparteixen els màsters?
Els estudis són presencials?
Quins màsters de l’Escola d’Enginyeria són professionalitzadors?
ACCÉS I ADMISSIÓ
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Com puc demanar l'accés a un màster?
Quines són les dates de preinscripció?
Puc fer la preinscripció a diferents màsters?
Quan triga a valorar-se la meva preinscripció?
Puc accedir a un màster si encara no he acabat els meus estudis?
Puc efectuar el pagament de reserva de plaça si he estat admès i encara no he acabat els meus estudis de Grau?
Si sóc estudiant admès condicional, he pagat la reserva de plaça i finalment no he obtingut el títol de grau, tinc
dret a la devolució de l’import pagat en concepte de prematrícula?
8. Què volen dir els diferents estats en què està la meva sol·licitud?
9. Per què l'estat de la meva petició és "sol·licitud incompleta" si he adjuntat tots els documents obligatoris?
10. Quan sabré el resultat de la sol·licitud d'accés? M'enviaran un correu electrònic confirmant que he fet
correctament la preinscripció?
11. Quan rebré la carta d’acceptació?
MATRICULACIÓ
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4.
5.

Quan es fa la matrícula dels màsters oficials?
La matrícula és presencial o es fa en línia?
Puc matricular-me només al segon semestre?
Existeix la modalitat de dedicació parcial als màsters?
El dia de la matrícula, cal tornar a presentar els documents que ja he entregat en el moment de la preinscripció?
PREUS DELS ESTUDIS DE MÀSTER
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On puc trobar els preus de la matrícula?
Com es fa el prepagament de la matrícula de màster oficial?
Quin és el preu total del màster?
Com he de fer el pagament de la matrícula? En quins terminis?
He de tenir compte bancari espanyol?
Què és l'assegurança complementària?

BEQUES I AJUTS
1.
2.

Si sóc estudiant de màster oficial quines beques puc demanar?
Com he de procedir si no sóc jo el que paga la matrícula, és a dir, gaudeixo d’una beca del Govern o alguna
institució de meu país?
OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL

1.
2.
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Quan, com i on puc sol·licitar el títol oficial de Màster?
Quant temps triga a expedir-se el títol oficial?
Com puc legalitzar el meu títol?

ESTUDIANTS INTERNACIONALS
1.
2.
3.

Si sóc estudiant internacional, on puc demanar orientació sobre la documentació que he d'aportar?
On puc trobar informació sobre allotjament, transports i cost de la vida a Barcelona?
La UAB disposa d’allotjament?
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INFORMACIÓ GENERAL MÀSTERS ESCOLA D’ENGINYERIA
1. On puc trobar els horaris del màster?
Els màsters de l’Escola d’Enginyeria es realitzen en horari de tarda. Un cop aprovats els
horaris es publiquen al web de la UAB, dins la fitxa de cada màster d’Enginyeria i
Tecnologia (Informació General / Horaris).
2. Quan comencen les classes?
La data d’inici de les classes pot variar en funció del calendari acadèmic, però habitualment
comencen la darrera setmana de setembre. Un cop s’hagi aprovat el calendari es fa pública
la data d’inici del curs a la fitxa de cada màster d’Enginyeria i Tecnologia del web de la UAB
(Informació General / Inici de curs).
3. En quina llengua s’imparteixen els màsters?
Els Màsters Oficials de l’Escola d’Enginyeria s’imparteixen en diferents idiomes. Consulteu
la fitxa de cada màster d’Enginyeria i Tecnologia apartat Informació general (dreta página).
4. Els estudis són presencials?
Sí, els màsters impartits a l‘Escola d’Enginyeria són presencials a excepció del Màster
Universitari en Visió per Computador (consultar el web del màster) que pot tenir alguna part
online.
5. Quins màsters de l’Escola d’Enginyeria són professionalitzadors?
Dins l’oferta de Màsters de l’Escola d’Enginyeria, el Màster Universitari en Enginyeria de
Telecomunicació/Telecommunication Engineering és un màster professionalitzador que
habilita per a l'exercici de la professió regulada d’Enginyer de Telecomunicació.
ACCÉS I ADMISSIÓ
1. Com puc demanar l'accés a un màster?
Per demanar l'admissió cal que facis la preinscripció. Es tracta d'una sol·licitud en línia on
hauràs d'adjuntar la documentació sol·licitada i fer el pagament de la taxa de preinscripció
(30,21€). A la fitxa de cada màster, apartat "Admissió"/"Sol·licitud d'admissió", tens tota la
informació necessària de com fer la preinscripció i la documentació requerida.
2. Quines són les dates de preinscripció?
Pots consultar-les dins la fitxa de cada màster, Admissió/ Calendari.
3. Puc fer la preinscripció a diferents màsters?
Sí, és possible, no obstant et recomanem que consultis els webs dels màsters i decideixis
el que s’ajusti més als teus interessos. Pots preinscriure't a més d'un programa, però has
de completar la preinscripció adjuntant la documentació i pagant la taxa (30,21 €) per a
cadascun dels màsters.
4. Quan triga a valorar-se la meva preinscripció?
Pots consultar els terminis de resolució i notificació dins la fitxa de cada màster, apartat
Admissió/ Calendari.
5. Puc accedir a un màster si encara no he acabat els meus estudis?
Pots fer la preinscripció encara que no hagis acabat els estudis que donen accés al màster
però caldrà que ho especifiquis a l'aplicatiu de preinscripció en línia i disposis del títol en el
moment de la matrícula.
Un cop hagis rebut l'admissió al màster, per poder matricular-te caldrà que hagis finalitzat
els estudis i lliuris la documentació corresponent a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic.
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6. Puc efectuar el pagament de reserva de plaça si he estat admès i encara no he
acabat els meus estudis de Grau?
Si, per a la preinscripció de màster del curs 2018/2019 els estudiants admesos condicionals
a finalitzar els estudis de grau dels màsters de l’Escola d’Enginyeria podran efectuar el
pagament de reserva de plaça en el moment que hagin estat admesos (no caldrà esperar a
presentar el títol de Grau per a poder-ho fer).
7. Si sóc estudiant admès condicional, he pagat la reserva de plaça i finalment no he
obtingut el títol de grau, tinc dret a la devolució de l’import pagat en concepte de
prematrícula?
Si, només en el cas de no poder obtenir el títol de grau que dóna accés al màster es té dret
a la devolució d’aquest import abonat en concepte de reserva de plaça.
8. Què volen dir els diferents estats en què està la meva sol·licitud?
Els estats de la teva sol·licitud poden ser:
Sol·licitada per
l'estudiant
Sol·licitud
incompleta
Sol·licitud temporal

Validada per
l'administració
Admès

Concedit l'accés
Llista d'espera
Sol·licitud denegada

La sol·licitud i el pagament de la taxa de
preinscripció han quedat registrats
correctament
La sol·licitud no està completa. Accedeix
novament a l'aplicació i revisa tots els
passos.
Manca el pagament de la preinscripció.
Accedeix novament a l'aplicació i fes el
pagament per completar-la
S'ha revisat la documentació i les dades
adjuntades a la sol·licitud
Tens plaça acceptada al màster i rebràs la
resolució de manera personalitzada a
l'adreça electrònica que ens vas indicar a la
sol·licitud d'admissió
Ja pots iniciar els tràmits per dur a terme el
pagament de la prematrícula.
Has estat admès al màster però, de
moment, no hi ha places vacants.
Els motius de la denegació els rebràs a la
resolució que farem arribar al teu correu
electrònic.

9. Per què l'estat de la meva petició és "sol·licitud incompleta" si he adjuntat tots els
documents obligatoris?
Si la sol·licitud es visualitza com a “incompleta” vol dir que encara et falten documents per
presentar o bé els que s’han presentat no són correctes.
10. Quan sabré el resultat de la sol·licitud d'accés? M'enviaran un correu electrònic
confirmant que he realitzat correctament la preinscripció?
El mateix aplicatiu de preinscripció et permetrà, un cop hagis adjuntat tota la documentació
obligatòria i fet el pagament de la taxa, descarregar-ne un comprovant.
Des de la Gestió Acadèmica rebràs un correu electrònic confirmant si hem rebut la teva
sol·licitud al correu electrònic que hagis indicat.
Rebràs la notificació oficial amb la resolució per correu electrònic segons el calendari de la
fitxa de cada màster -> Admissió/ Calendari.
Pots fer un seguiment de l'estat de la teva sol·licitud des del mateix aplicatiu en línia.
Consulta a la fitxa del màster el menú "Admissió"/"Comunicació de l'admissió" les
instruccions de com fer aquesta consulta.
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11. Quan rebré la carta d’acceptació?
En el moment que es confirmi la teva acceptació, segons el calendari, et farem arribar un
correu electrònic amb la carta d’acceptació. Si necessites la carta en paper cal que ens ho
facis saber.

MATRICULACIÓ
1. Quan es fa la matrícula dels màsters oficials?
El període general de matrícula dels màsters oficials és durant el mes de setembre, tot i
que, excepcionalment, es podria obrir un període de matriculació a finals de juliol. Consulta
la fitxa de cada màster (apartat ‘matrícula’) on s'imparteix el màster per conèixer les dates
específiques.
2. La matrícula és presencial o es fa en línia?
La matrícula la faràs presencialment a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Consulta el
calendari i la informació sobre la matriculació a la fitxa de cada màster. Prèviament hauràs
de fer una tutoria amb la coordinació del Màster.
Recorda revisar quina documentació caldrà que portis. Pots consultar els passos a seguir
per a fer la matrícula.
Si tens cap dubte, pots contactar amb la Gestió Acadèmica i Suport Logístic
(ga.masters.enginyeria@uab.cat)
3. Puc matricular-me només al segon semestre?
La matrícula de màster a la UAB és anual, no semestral.
4. Existeix la modalitat de dedicació parcial als màsters?
La majoria de màsters oficials tenen 60 crèdits ECTS, el que suposa una durada d'un curs
acadèmic (tot i que s'ofereixen també màsters de 90 i de 120 crèdits). Cada crèdit ECTS
representa una dedicació de 25 hores (entre assistència a classe i dedicació a les
pràctiques, tutories, etc.).
La matrícula és de 60ECTS per curs acadèmic, a temps complet. O de 30ECTS, a temps
parcial.
5. El dia de la matrícula, cal tornar a presentar els documents que ja he entregat en el
moment de la preinscripció?
Revisa l'apartat de documentació. Els documents que vas enviar en línia en el moment de
la preinscripció no substitueixen els que has de presentar en paper en el moment de la
matrícula. Si ets estudiant internacional, revisa abans de la teva arribada tots els originals,
fotocòpies i altres documents legalitzats i/o certificats que et demanen a la matrícula.

PREUS DELS ESTUDIS DE MÀSTER
1. On puc trobar els preus de la matrícula?
El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya en
el Decret de preus públics. Així mateix, el Consell Social de la UAB pot fixar altres preus no
especificats en el Decret de preus públics. En aquesta pàgina pots consultar els preus
corresponents al darrer curs que et podran servir d’orientació.
2. Com es fa el prepagament de la matrícula de màster oficial?
Un cop rebuda l'admissió al màster has de formalitzar el prepagament de la matrícula de
màster oficial. Trobaràs tota la informació a la fitxa del màster -> Admissió -> prematrícula.
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3. Quin és el preu total del màster?
Pots consultar el preu aproximat del màster a través del simulador de preus.
4. Com he de fer el pagament de la matrícula? En quins terminis?
El pagament de la matrícula es realitza per domiciliació bancària. Pots demanar que el
cobrament es faci en un o en tres terminis.
Recorda que si has fet el pagament de la reserva de plaça, aquest import es descomptarà
del preu final. Pots consultar el menú ‘Admissió / Prematrícula’ a la fitxa de cada màster,
per a més informació sobre aquest tràmit.
5. He de tenir compte bancari espanyol?
El compte bancari ha de ser d'una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Islàndia,
Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.
6. Què és l'assegurança complementària?
L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat que consisteix en
una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil (que et cobreix exclusivament durant
el desenvolupament de l'activitat acadèmica vinculada a la teva titulació universitària)
adreçada a estudiants universitaris residents a Espanya. Per gaudir-ne cal, que en moment
de formalitzar la matrícula, contractis l'assegurança complementària. Si tens pensat
participar en un programa d'intercanvi fora de l'Estat espanyol, cal contractar l'assegurança
complementària de mobilitat.
BEQUES I AJUTS
1. Si sóc estudiant de màster oficial quines beques puc demanar?
Per a informació sobre beques, ajuts i finançament de màsters oficials, pots consultar el
portal: http://www.uab.es/beques-ajuts/.
2. Com he de procedir si no sóc jo el que paga la matrícula, és a dir, gaudeixo d’una
beca del Govern o alguna institució de meu país?
En aquests casos, cal que et posis en contacte amb la Gestió Acadèmica i Suport Logístic i
consultarem com es pot fer el pagament de la matrícula.

OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL
1. Quan, com i on puc sol·licitar el títol oficial de Màster?
Una vegada qualificats i superats els crèdits que contempla el pla d’estudis del màster el
teu expedient es tancarà. Podràs sol·licitar el títol a la Gestió Acadèmica de l’Escola.
Necessitaràs original i fotocòpia del DNI o passaport i el pagament de la taxa corresponent.
2. Quant temps triga a expedir-se el títol oficial?
Una vegada hagis sol·licitat el títol oficial e obtindràs el Certificat Substitutori del Títol en
uns quants dies. L’expedició del títol oficial va a càrrec del Ministeri i pot tardar més d’un
any.
3. Com puc legalitzar el meu títol?
Per tal que els documents acadèmics espanyols produeixin efectes a l'estranger cal
legalitzar-los. Aquest procediment consta de diferents passos, segons si el document és un
títol oficial o bé una titulació pròpia.
Pots trobar més informació al web de la UAB.
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ESTUDIANTS INTERNACIONALS
1. Si sóc estudiant internacional, on puc demanar orientació sobre la documentació
que he d'aportar?
Tens a la teva disposició l'International Welcome Point (IWP), que t'ajudarà en tots els
tràmits legals relacionats amb la teva estada previs a la sortida del teu país i els tràmits un
cop arribis a Barcelona.
2. On puc trobar informació sobre allotjament, transports i cost de la vida a Barcelona?
A l’International Welcome Point (IWP) trobaràs la informació rellevant sobre com arribar a la
UAB, informació sobre l'allotjament, el cost de la vida, serveis del campus, així com
números de telèfon importants.
3. La UAB disposa d’allotjament?
Si, la UAB disposa d’una residència Universitària amb capacitat per a més de 2000
estudiants. Pots consultar la tota la informació al web: http://vilauniversitaria.uab.cat/
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