
Graduats en enginyeria geològica
Graduats en enginyeria civil
Graduats en geologia
Llicenciats en geologia
Graduats en enginyeria de mines en qualsevol de les branques 
d'especialitat
Titulats en enginyeria tècnica d'obres públiques
Titulats en enginyeria de camins, canals i ports
Enginyers, enginyers tècnics, arquitectes, graduats i llicenciats amb 
formació en enginyeria civil o geologia.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés, t'indicarem els passos per a la matricular-te 
en línia, a l'Escola Politècnica Superior, a través de UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula, les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html 

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Tenir el títol de graduat en enginyeria geològica.

Tenir qualsevol titulació esmentada en l'apartat anterior. 

Si hi ha vacants, podran ser seleccionats enginyers, enginyers 
tècnics, arquitectes, graduats i llicenciats amb formació en 
enginyeria civil, mines o geologia. 

Nota mitjana de l'expedient acadèmic, amb preferència per als 
sol·licitants amb els títols referits en el primer apartat. 

Escola Politècnica Superior
eps@ua.es
965 90 99 11
965 90 36 44
web.ua.es/va/masters-oficials.html
eps.ua.es/va/master-ingenieria-geologica/

INFORMACIÓ I CONTACTE
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

L'enginyeria geològica és la disciplina que estudia els factors geològics i 
geotècnics que intervenen en la localització, el disseny, la construcció i el 
manteniment dels treballs d'enginyeria. És a dir, els enginyers geòlegs tenen 
un coneixement ple de la interacció entre l'enginyeria i el medi geològic.

L'enginyeria geològica (Geological Engineering) és una disciplina 
tecnològica reconeguda a nivell mundial, que compta amb gran tradició en 
molts països desenvolupats d'Europa, com ara França, Bèlgica, Alemanya, 
Portugal, Polònia o Grècia, i de la resta del món (Estats Units, Canadà, Mèxic, 
Japó, Austràlia). Existeix com a titulació universitària diferenciada a França 
des de 1908 (École Nationale Supériere de Géologie) i als EUA des de 1920 
(Colorado School of Mines). A Espanya, la implantació com a titulació 
universitària data de 1990, passà a la categoria d'ensenyament universitari 
oficial en 1999.

El Màster Universitari en Enginyeria Geològica té com a objectiu la 
capacitació cientificotècnica i metodològica per a exercir les funcions 
professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, 
direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació 
d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria 
geològica i sectors afins, com ara l'enginyeria geotècnica, l'enginyeria 
ambiental, els recursos naturals, l'ordenació del territori i els riscos naturals.

Els enginyers geòlegs són competents per a dirigir i gestionar l'organització 
del treball i els recursos humans, realitzar i gestionar la recerca, el 
desenvolupament i la innovació tecnològica, dirigir i supervisar tot tipus 
d'actuacions, obres, instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les 
diverses àrees de coneixement relacionades amb l'enginyeria geològica, 
projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres i estructures geotècniques 
(estructures de contenció del terreny, fonamentacions superficials i 
profundes, actuacions especials, obres de terra, desmuntatges i buidatges, 
dics i preses de terra, obres subterrànies, obres de reforç, millora i 
condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, etc.), 
redacció d'estudis geotècnics i de caracterització del terreny, estudis 
hidrològics i hidrogeològics, dissenyar, executar, gestionar i inspeccionar 
obres de captació d'aigües subterrànies, avaluar i mitigar els riscos naturals, 
realitzar estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures 
afectades per patologies de naturalesa geològica i geotècnica, ordenar i 
gestionar de manera sostenible el territori, projectar, executar i dirigir 
actuacions orientades al tractament i emmagatzematge de residus, avaluar 
l'impacte ambiental sobre el medi geològic i hidrogeològic, actuacions en 
estructures sismoresistents, realitzar estudis de caracterització i zonificació 
sísmica del terreny, com també de l'aprofitament econòmic dels materials 
geològics.

MODALITAT I LLENGÜES D'IMPARTICIÓ

Els estudis s'imparteixen presencialment en totes les activitats.
La llengua vehicular és el castellà.

EIXIDES PROFESSIONALS

L'enginyer geòleg, per formació i qualificació professional, està destinat a 
exercir llocs directius i de responsabilitat tècnica en empreses dels següents 
àmbits:

consultoria d'enginyeria. 
construcció. 
cimentacions especials. 
laboratoris de geotècnia i control de qualitat. 
organismes de control tècnic (oct). 
prospecció de recursos naturals.
avaluació i regeneració mediambiental.
serveis de cartografia temàtica i sig. 
gestió de recursos hídrics. 
tractament i gestió de residus.
investigació i desenvolupament. 
qualsevol empresa afí a les anteriors o relacionada amb les competències 
professionals de l'enginyer geòleg. 

També pot treballar per a les diverses administracions públiques o per 
compte propi com a empresari o emprenedor.

El Màster consta de 90 ECTS que tots l'alumnat ha de cursar 
obligatòriament. 63 corresponen a matèries obligatòries, cosa que permet 
adquirir les capacitats i competències generals de l'enginyer geòleg, 15 són 
de matèries optatives (especialització individualitzada) i, finalment, 12 
crèdits corresponen al treball de fi del Màster.

Si l'estudiant escull totes les assignatures d'un dels dos blocs 
d'especialització oferits, obtindrà la menció d'especialitat en el títol. Les 
especialitats plantejades, d'acord amb el Reial Decret 1393/2007, són:

Especialitat en enginyeria geotècnica: estabilitat de talussos i vessants, 
modelització geotècnica, geotècnia vial, geotècnia d'obres hidràuliques i 
marítimes, patologies i reparació de construccions geotècniques.

Especialitat en recursos geològics: geologia econòmica, roques 
ornamentals, geologia de reservoris i magatzems profunds, prospecció i 
captació d'aigües subterrànies, hidrogeoquímica i transport de 
contaminants en aqüífers. 

PLA D´ESTUDIS

El Màster s'estructura en 3 semestres:

Primer semestre: és el nucli de formació obligatòria pròpia del Màster, 
comú a tot l'alumnat. Hi ha les matèries relacionades amb aspectes 
d'ampliació de formació científica, geotècnia, enginyeria geoambiental i 
del territori, tècniques de prospecció geofísica i sismologia.

Segon semestre: s'hi imparteixen matèries avançades relacionades amb 
la geotecnologia, l'enginyeria sísmica i la instrumentació del terreny, a 
més del bloc d'especialització de 15 ECTS .

Tercer semestre: se centra en la capacitació de l'alumnat en matèries 
relacionades amb la direcció de projectes i la gestió de R+D+i, la 
introducció a la recerca i la realització del treball de fi del Màster.


