
ELS MÀSTERS DE LA FNB

CURS 2022-23



Els estudis

Obligatoris: Infantil

Primària

Secundària

Batxillerat/ Cicles Formatius

Grau Universitari

Màster Universitari

Doctorat



Tres branques, 
tres especialitats

TRES MÀSTERS
• Grau en Tecnologies Marines (Marine Engineering)

MÀSTER EN GESTIÓ I OPERACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
ENERGÈTIQUES MARÍTIMES

• Grau en Nàutica i Transport Marítim

MÀSTER EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM 

• Grau  en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval

MÀSTER EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA

RUCT 4316048

RUCT 4316049

RUCT 4316144

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4316048&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4316048&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4316144&actual=estudios


ELS MÀSTERS  DE L’FNB

- Són Màsters oficials: Acreditats pel Ministeri i homologats.

- Són imprescindibles per assolir les màximes competències 
en les tres branques de professionals del mar.

- MUNGTM o MUGOIEM: És requisit indispensable per 
esdevenir Capità/ana o Cap de Màquines de la Marina 
Mercant.

- MUENO: Habilita per a la professió regulada d’Enginyer/a 
Naval i Oceànic/a.



MÀSTER EN GESTIÓ I OPERACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
ENERGÈTIQUES MARÍTIMES

SEMIPRESENCIAL, 90 CRÈDITS (3 quadrimestres)

MÀSTER EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM

SEMIPRESENCIAL, 90 CRÈDITS (3 quadrimestres)

MÀSTER EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA

PRESENCIAL, 120 CRÈDITS (4 quadrimestres)



Competències:

Requisit indispensable per a CAP DE MÀQUINES de la Marina 
Mercant- Competències STCW: Section A-III/2

Permet dissenyar, operar, mantenir, planificar i gestionar 
instal·lacions marines des d’una perspectiva interdisciplinària amb  
aspectes de seguretat, medi ambient i economia.

MÀSTER EN GESTIÓ I OPERACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES MARÍTIMES

RUCT 4316048

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/secretaria/A-III-2.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4316048&actual=estudios


Sortides professionals:

CAP DE MÀQUINES de la Marina Mercant.

- Sector NAVAL: Vaixells i empreses navilieres.

- Sector NAVAL: Administració. Inspecció i societats de classificació.

- Sector ENERGÈTIC: Centrals termoelèctriques, plantes petroquímiques, plantes 

de cogeneració, climatització,... 

- Sector de les CONSTRUCCIONS mecàniques i industrials.

- Sector MANTENIMENT.

MÀSTER EN GESTIÓ I OPERACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES MARÍTIMES



Pla d’Estudis:

MÀSTER EN GESTIÓ I OPERACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES MARÍTIMES

Q1 (Tardor) Q2 (Primavera)

Normativa tècnica d’inspecció i documentació del vaixell Motors tèrmics

Gestió de la seguretat marítima i medi ambient Plantes i sistemes de vapor

Gestió de sistemes integrats. Seguretat, medi ambient i qualitat Turbomàquines tèrmiques i hidràuliques

Economia i negoci marítim Electrónica avançada del vaixell

Gestió de projectes Sistemes de propulsió i planta elèctrica

Lideratge i gestió d’empreses marítimes Energies marines renovables i optimització energètica

Q3 (Tardor)
Cicles combinats i cogeneració

Control avançat de sistemes marins

Enginyeria i gestió del manteniment

TFM

15 crèdits



Competències:

Requisit indispensable per a CAPITÀ/ANA  de la Marina Mercant 
– Competències STCW: Section A-II/2.

Proporciona capacitació en els camps vinculats a l’enginyeria 
nàutica i el transport marítim: 
estructura i comportament dels vaixells a la mar, logística 
del transport marítim i gestió mediambiental, capacitats 
directives i de lideratge.

MÀSTER EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL 
TRANSPORT MARÍTIM

RUCT 43160489

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/secretaria/A-III-2.pdf


Sortides professionals:

CAPITANA o CAPITÀ de la Marina Mercant.

- Sector NÀUTIC: Vaixells i empreses navilieres.

- Sector NÀUTIC: Inspecció i classificació, Terminals portuàries.

- Sector TRANSPORT I LOGÍSTICA: Empreses consignatàries, transitàries, de 

transport, logística de mercaderies, serveis financers,...

- Sector ADMINISTRACIÓ: Administració i Serveis Marítims.

- Sector PROJECTES D’ENGINYERIA: Medi ambient, optimització de recursos 

i rutes marines,....

MÀSTER EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL 
TRANSPORT MARÍTIM



Pla d’estudis:

MÀSTER EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL 
TRANSPORT MARÍTIM

Q1 (Tardor) Q2 (Primavera)

Normativa tècnica d’inspecció i documentació del vaixell Procediments del pont

Gestió de la seguretat marítima i medi ambient IMDG i estiba

Gestió de sistemes integrats. Seguretat, medi ambient i qualitat Sistemes auxiliars i de propulsió

Economia i negoci marítim Anglès tècnic marítim i documental

Gestió de projectes Gestió de les terminals marítimes

Lideratge i gestió d’empreses marítimes Logística i gestió de transport marítim i intermodal

Q3 (Tardor)

Gestió i planificació de la seguretat en la navegació

Maniobra avançada de vaixells

Dinàmica del vaixell

TFM

15 crèdits



Competències:

Habilita com a ENGINYER/A NAVAL I OCEÀNIC/A

Proporciona els coneixements per a la projecció, 
construcció, manteniment i inspecció de vaixells i de 
plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos 
oceànics i en la gestió i direcció d’empreses marítimes

MÀSTER EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA

Dues especialitats:
- Disseny d'embarcacions esportives i d’esbarjo.
- Energies Oceàniques.

RUCT 4316144

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4316048&actual=estudios


Sortides professionals:

ENGINYER/A NAVAL I OCEÀNIC/A.

- Sector NAVAL: Projecte i construcció de vaixells.

- Sector CONSTRUCCIONS OCEÀNIQUES: Complexos industrials i 

artefactes flotants i submarins, Mineria submarina, ...

- Sector ENERGÈTIC: Aprofitament de vent, onades, gradients tèrmics i 

salins, plantes marines de producció energètica,...

- Sector ADMINISTRACIÓ: Administració, Inspecció, Societats de 

classificació,...

- Sector NÀUTICA ESPORTIVA.

MÀSTER EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA



Pla d’Estudis:

MÀSTER EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA

Q1 (Tardor) Q2 (Primavera)

Dinàmica del vaixell Disseny i anàlisi d’estructures navals

Matemàtiques avançades per l’enginyeria naval Hidrodinàmica avançada

Enginyeria de sistemes navals i oceànics Construcció, producció i reparació d’estructures marines

Oceanografia

Economia i negoci marítim

Gestió de projectes

Q2 Disseny d’embarcacions 
esportives i d’esbarjo

Energies oceàniques

Disseny arquitectònic de iots Convertidors d’energia oceànica

Disseny de velers Aerogeneradors marins

Mètodes de producció de iots Cimentacions marines



Pla d’Estudis:

MÀSTER EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA

Q3 Disseny d’embarcacions 
esportives i d’esbarjo

Energies oceàniques

Embarcacions d’alta velocitat i vaixells especials Hidromecànica marina

Disseny d’estructures lleugeres Sistemes de fondeig

Q3 (Tardor)

Ampliació de projecte del vaixell

Disseny de plataformes i artefactes marins

Explotació de recursos marins

Manteniment, gestió i optimització del cicle de vida

Optatives-Q4  (Triar-ne 3)

Instrumentalització i modelat en energia oceànica

Projectes d’espais en el vaixells i artefactes navals

Professional communication in naval engineering

Simulació de la cambra de màquines del vaixell

+ Assignatures de l’altra especialitat



MÀSTERS semipresencial: 
MUNGTM i MUGOIEM

Quadrimestres  Q1 i Q2: (6 assignatures)

1 setmana (set./ febr.) presentació+ 5 h/assig.

2 setmanes presencials (no consecutives) 

5 ó 7,5 h (2 ó 3 assig. ) cada dia de 14:30 h a 22 h

1 setmana avaluació (gener/juny)

Quadrimestre  Q3:  (3 assignatures + projecte)

Màxima semipresencialitat possible. 

Només pràctiques / simuladors

Alguna assignatura totalment no presencial



Horari
Dilluns 

27/09/2021
Dimarts 28/09/2021

Dimecres 
29/09/2021

Dijous 30/09/2021
Divendres 

1/10/2021

14:30 –17
Presentació 
Màster

Gestió de la seguretat 
marítima i mediambient

Economia i negoci 
marítim

Gestió de sistemes integrats.
Seguretat, medi ambient i 
qualitat

Lideratge i gestió 
d’empreses marítimes

17-19:30
Presentació 

assignatures

Gestió de sistemes 
integrats.
Seguretat, medi 
ambient i qualitat

Normativa tècnica 
d’inspecció i 
documentació del 
vaixell

Economia i negoci marítim Gestió de projectes

19:30 – 22 Presentació 
assignatures

Gestió de projectes
Lideratge i gestió 
d’empreses 
marítimes

Gestió de la seguretat 
marítima i mediambient

Normativa tècnica 
d’inspecció i 
documentació del 
vaixell

Horari
Dilluns 

15/11/2021
Dimarts 16/11/2021 Dimecres 17/11/2021 Dijous 18/11/2021

Divendres 
19/11/2021

14:30 – 17
Gestió de la seguretat 
marítima i medi ambient

Gestió de sistemes 
integrats.
Seguretat, medi ambient 
i qualitat

Lideratge i gestió 
d’empreses marítimes

17 – 19:30

Gestió de la 
seguretat 
marítima i medi 
ambient

Gestió de projectes
Economia i negoci 
marítim

Economia i negoci 
marítim

Normativa tècnica 
d’inspecció i 
documentació del 
vaixell

19:30-22

Gestió de 
sistemes 
integrats.
Seguretat, medi 
ambient i qualitat

Lideratge i gestió 
d’empreses marítimes

Normativa tècnica 
d’inspecció i 
documentació del vaixell

Gestió de projectes



MÀSTER MUENO

Cada quadrimestre: (6 assignatures de 5 ECTS )

15 setmanes x 18 hores/setmana 

3 dies classe de 17h a 20 h
2 dies classe de 15:30 a 20h

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:30 – 17 Dinàmica del vaixell
Dinàmica del vaixell

17 – 20
Enginyeria de 
sistemes navals i 
oceànics

Gestió de projectes Oceanografia
Matemàtiques 
avançades per 
l’enginyeria naval

Economia i negoci 
marítim

· Tretze assignatures comunes.
· Cinc assignatures d’especialitat.
· Tres assignatures optatives.
· TFM de 15 crèdits. Q4



NOVETAT DEL PROPER CURS

Grau Universitari

Màster Universitari

Estudiants UPC: Per matricular es pot tenir pendent:

TFG + 9 crèdits



Com m’hi apunto?

A l’aplicactiu dels Màsters de la UPC

https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_preinscripcio.php?idioma=1

- Accedir a l’aplicació.
- Registrar-se.
- Introduir la informació requerida i annexar documentació.
- Realitzar el pagament de la taxa de preinscripció: 30 €.
- Si has estat admès/a cal fer el pagament de 300 €

per realitzar la reserva de plaça.



Calendari

- Registrar-se i realitzar pagament: Abans del 4 de juliol de 2022

- Admissió per la Comissió de qualitat: 
22 abril de 2022
15 de juny de 2022                 
15 de juliol de 2022

- Pagament la reserva de plaça 300€: Abans de la matrícula

- Matrícula: Segona quinzena de juliol/ Setembre



Algunes preguntes

- I si encara no he llegit el TFG?
Puc matricular-me tenint pendent TFG+9 crèdits.

- M’he de matricular de totes les assignatures? 
No, com a mínim cal aprovar 3 assignatures/any.

- Si no puc venir els dies de la matrícula: 
Missatge a Gestió Acadèmica i et matriculen.

- Si calen complements: 
Mentre es realitza el Màster (itineraris).


