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MÀSTERS, POSTGRAUS I CURSOS
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www.talent.upc.edu

La UPC School ofereix als professionals de l’arquitectura, l’enginyeria i les TIC un
extens catàleg de formació permanent amb més de 200 programes anuals de màsters,
postgraus i cursos de formació contínua amb un enfocament professional. La seva
oferta formativa, basada en les àrees d’especialitat de la UPC, inclou programes i
serveis de formació permanent adreçats a professionals que volen especialitzar-se o
completar els seus coneixements i, al mateix temps, volen potenciar les seves
habilitats directives i de gestió. Tot això, amb la garantia d’una universitat referent en
tecnologia i innovació, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
La UPC School, a través de l’àrea de Solucions Corporatives, és líder en el disseny i
implementació de solucions de formació a mida per a empreses i institucions.
La seu de la UPC School of Professional & Executive Development és el Tech Talent
Center, un espai dotat amb els millors equipaments i situat al districte 22@Barcelona,
un entorn privilegiat per a la generació d’activitats innovadores vinculades a l’àmbit
tecnològic. Els millors experts visiten el Tech Talent Center en el marc del nostre cicle
de conferències Open Talent i d’iniciatives formatives vinculades a l’entorn tecnològic,
empresarial i social.

MÀSTERS I
POSTGRAUS DE
DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL
Arquitectura,
Urbanisme i
Edificació

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

Programes d’especialització per potenciar habilitats com l’anàlisi, el
càlcul, el projecte, la intervenció en estructures o el domini de noves
eines BIM i el disseny paramètric. Adreçats a arquitectes,
dissenyadors, enginyers o urbanistes.

BIM · CONSTRUCCIÓ · DISSENY · ECOSOSTENIBILITAT
PAISATGISME · REHABILITACIÓ · Urbanisme
Valoracions Immobiliàries

ENGINYERIA
CIVIL

Programes d’especialització sobre planificació i gestió en l’àmbit de
les infraestructures i la mobilitat, en el context de les smart cities i la
integració de les noves tecnologies en tots els sistemes de transport.

Estructures · INFRAESTRUCTURES · MOBILITAT
SIG · SMART CITIES

ENGINYERIA
INDUSTRIAL

Programes que aborden els processos industrials, des del disseny,
la implementació o el manteniment d’equips fins a l’optimització de
processos industrials, tant des d’un punt de vista tècnic com de
gestió, basant-se en criteris de sostenibilitat i eficiència.

Indústria 4.0 · INSTAl· lACIONS
MANTENIMENT · MECÀNICA · PROCESSOS · PRODUCCIÓ
SISTEMES FERROVIARIS · Vehicles elèctrics

TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIÓ I
LA COMUNICACIÓ

Programes que aborden coneixements tècnics (en software i eines),
així com de planificació, gestió i direcció de projectes en l’àmbit TIC.
Adreçats a project managers, directors de sistemes, dissenyadors i
consultors TIC.

5g · AGILE · BIG DATA · Blockchain · CIBERSEGURETAT
Digital Transformation · Intel· ligència artificial
IoT · IT MANAGEMENT · Software Quality
Tecnologia Quàntica · VIDEOJOCS

GESTIÓ I
ORGANITZACIÓ
D’EMPRESES

Programes que aprofundeixen en processos de negoci i innovació,
nous models de management i visió estratègica, potenciant habilitats
de lideratge i presa de decisions basades en l’eficiència i
l’optimització dels processos.

Digital Business · LEAn · Lideratge · LOGÍSTICA
MBA · OPERACIONS · PROJECT MANAGEMENT · Qualitat
Startups

SOSTENIBILITAT
I MEDI
AMBIENT

Programes multidisciplinaris sobre automoció, mobilitat o processos
industrials basats en criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.
Adreçats a professionals que dominin els processos i les tecnologies
energètiques i liderin nous models de desenvolupament sostenible.

Arquitectura Bioclimàtica · Economia Circular
ENERGIES RENOVABLES · Green Business · Smart Energy
SMART GRIDS

Enginyeria
Naval, Marina
i Nàutica

Programes d’especialització adreçats a professionals que vulguin
desenvolupar la seva carrera en l’àmbit del negoci marítim i la gestió
portuària o definint noves solucions d’enginyeria naval, marina i
nàutica.

Dret Marítim · Gestió Portuària
Negoci Marítim · Shipping Business

Ciències i
Tecnologies
de la Salut

Programes multidisciplinaris que aborden l’aplicació de les
tecnologies en diferents especialitats de la salut o que busquen el
desenvolupament de nous serveis i models TIC innovadors aplicats
al benestar i la salut.

Neurociència Visual · Optometria
Tecnologies Mèdiques · Teràpia Visual · Trastorns Visuals

FORMACIÓ PER A EMPRESES
Des de la unitat de Solucions Corporatives de la UPC School, som líders en formació a mida per a l’empresa.
Quin valor aportem?
· Dissenyem i implementem solucions formatives per afrontar nous reptes tecnològics, de
gestió i direcció empresarial.
· Vinculem el desenvolupament de les competències dels professionals a les estratègies
de negoci.
· Seleccionem i incorporem el millor talent per a les empreses i preparem els
professionals per assolir els objectius corporatius.
· Potenciem processos de creativitat i innovació.
* Tots els programes de formació de la UPC School dirigits a professionals poden realitzar-se com programes de formació a mida per a les
organitzacions en versions específicament adaptades a les seves necessitats (continguts, metodologia, horaris, lloc d'impartició, etc.)

SERVEIS I EXPERIÈNCIA

Vols més informació?
Truca’ns al (34) 93 112 08 08
Visita el nostre web: www.talent.upc.edu
Contacta'ns a: info.upcschool@talent.upc.edu

ELS NOSTRES SERVEIS
SERVEI
D’INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT

BORSA DE
TREBALL

UNITAT DE
MOBILITAT
INTERNACIONAL

A la UPC School volem impulsar el talent de les persones. Per aquest motiu, des del
Servei d’Informació i Assessorament de Programes donem resposta a les inquietuds
dels professionals sobre aquelles activitats que millor s’ajustin al seu perfil i a les
seves necessitats formatives.

Gestionem un ampli volum d’ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis
de pràctiques professionals. Contribuïm a facilitar al sector empresarial la selecció
dels millors candidats i a millorar la carrera dels professionals formats a la UPC
School.

Oferim als alumnes internacionals un servei d’assessorament individualitzat sobre
tràmits administratius, recerca d’allotjament i orientació formativa durant la seva
estada a Barcelona.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

+110.000

300

1780

225

ALUMNeS

EMPRESeS

PROFESsORS

ACTIVItAtS

formats des de 1994

empreses col·laboradores
anualment en els nostres
programes de formació*

professors cada any, entre
docents procedents del món
acadèmic i professionals
d’empreses líders en els seus
sectors d’activitat*

activitats anuals entre
màsters, postgraus i cursos
de formació contínua*

*Curs 2018-2019

Membre de les Associacions Internacionals:

Seu:
22@ Barcelona
C/ Badajoz 73-77
08005 Barcelona

Segueix-nos a:

Telèfon: (34) 93 112 08 08
info.upcschool@talent.upc.edu
www.talent.upc.edu

