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INFORMACIÓ I CONTACTE

 

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació Contínua. 
Una vegada admés/a, t'indicarem els passos per a 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

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR
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Els objectius dels programes oficials de postgrau responen a les exigències 
que planteja l'Espai Europeu d'Educació Superior i constitueixen una 
especialització d'alta qualitat en coneixements i competències científiques 
i professionals. Sobre aquesta base, el propòsit d'aquest màster és la 
professionalització i la iniciació en les tasques investigadores en l'àmbit de 
la gestió de l'edificació.

Amb els continguts oferits en el programa del Màster, es pretén que 
l'alumnat reba una formació per a reciclar-se i adquirir coneixements i 
habilitats de treball, per a complir les exigències i necessitats establides pel 
sector de la construcció, a més de la capacitat necessària per a fer treballs 
de recerca.

Les competències del títol van encaminades al ple coneixement del procés 
edificatori, mitjançant l'aplicació de noves tecnologies en gestió de 
l'edificació.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Poden sol·licitar l'admissió els professionals que tinguen algun dels títols 
ressenyats en l'apartat anterior (grau en arquitectura tècnica, arquitectura, 
etc.).

Arquitectes tècnics (o altres denominacions) i arquitectes.
Altres titulats que acrediten una experiència professional o 
investigadora relacionada amb la gestió de l'edificació. S'hi valoraran 
les activitats curriculars amb continguts relacionats amb les 
assignatures impartides del Máster.

ADREÇAT A

El Màster en Gestió de l'Edificació aplica la metodologia derivada de la 
configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb un ensenyament 
presencial i en castellà, juntament amb la tutorització docent. 

La metodologia didàctica, en continu procés de millora al llarg de les 
diverses edicions d'aquest postgrau, evoluciona i s'ajusta a les necessitats 
formatives dels sectors en què està present. Això es plasma en la realització 
de les activitats següents:

Classes teoricopràctiques.
Tutoria a grups reduïts.
Xarrades i demostracions en empreses del sector.
Participació en fòrums virtuals.
Viatges docents.
Avaluació amb treballs, exposicions i exàmens.

MODALITAT I LLENGÜES VEHICULARS

El programa de postgrau permet obtenir el títol oficial de Màster en Gestió 
d'Edificació: 

Crèdits: 60 crèdits ECTS
Durada: 1 any
Dedicació: parcial (compatible amb l'activitat professional)

PLA D'ESTUDIS

Aquest màster és un títol d'especialització per a la formació avançada en 
tasques de gestió d'edificació, adreçat als professionals del sector 
anteriorment esmentats. No comporta atribucions professionals afegides al 
títol amb què s'hi accedeix.

EIXIDES PROFESSIONALS

Caràcter

Obligatòria6

Crèdits
ECTS

Direcció Integrada de Projectes

ASSIGNATURA

Gestió de Projectes i Obres d'Edificació

Gestió de Recursos Humans i Lideratge

Gestió Econòmica de l'Edificació

Responsabilitat Jurídica Associada a l'Edificació

Sistemes de Gestió de Qualitat i Recursos

Projecte de Fi de Màster

Obligatòria6

Obligatòria66

Obligatòria6

Obligatòria6

Obligatòria6

Obligatòria6

Caràcter

Optativa6

Crèdits
ECTS

Introducció a la Investigació

ASSIGNATURA

Tècniques Avançades d'Investigació Aplicades a la 

Gestió d'Edificació

Edificació Sostenible. Energies Renovables

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

Gestió del Patrimoni Edificat

Gestió del Planejament Urbanístic

Optativa6

Optativa66

Optativa6

Optativa6

Optativa6

ITINERARI 2: Investigador

Caràcter

Optativa6

Crèdits
ECTS

Edificació Sostenible. Energies Renovables

ASSIGNATURA

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

Gestió del Patrimoni Edificat

Gestió del Planejament Urbanístic

Optativa6

6 Optativa6

Optativa6

ITINERARI 1: Professionalitzant

Pràctiques Externes en Empresa

Optativa6


