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Què vol dir l’adscripció única a la UPF
dels estudis del TecnoCampus?
A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants de nou accés que inicïin
els seus estudis al TecnoCampus (en els seus tres centres universitaris) podran obtenir, en finalitzar, un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.
Fins ara, les titulacions que s’impartien a l’Escola Universitària Politècnica
de Mataró (Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau
en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Mitjans
Audiovisuals i Doble titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica) eren títols oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Quin és Pla d’Extinció dels meus estudis?
Les classes presencials del pla UPC s’aniran extingint any a any. Un cop
extingides les classes presencials del pla UPC quedaran dos anys de dret
d’examen per a cada curs. La matrícula d’una assignatura UPC de la qual ja
no hi ha docència té un cost reduït.

Quins avantatges comporta?
Per al TecnoCampus, unifica els calendaris acadèmics dels seus centres
universitaris, i per tant de tots els graus que s’hi imparteixen. Això representa majors sinergies entre els diversos estudis, que permetran la posada
en marxa de nous graus i noves titulacions, a banda de fomentar el treball
interdisciplinar. Per als estudiants, els beneficis se centren en una major
oferta acadèmica de graus i màsters oficials sense detriment de la qualitat,
ja que la Universitat Pompeu Fabra és una de les universitats amb més prestigi entre les universitats catalanes i espanyoles.

Què comporta per als estudiants?
Per als estudiants de nou accés, el canvi no representa cap alteració. Començaran i acabaran els seus estudis en un centre adscrit a la Universitat
Pompeu Fabra, que és la que els atorgarà el títol oficial un cop completats
els estudis. Per als estudiants que ja han iniciat els estudis a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, fins ara adscrita a la Universitat Politècnica
de Catalunya, poden acabar els estudis iniciats a la UPC d’acord amb el calendari de desadscripció.

Què passa amb els meus estudis
ja iniciats a la UPC?
Si actualment ja ets estudiant d’algun dels estudis de grau del TecnoCampus que passen de la Universitat Politècnica de Catalunya a la Universitat
Pompeu Fabra, tens un termini per acabar els estudis tal com els vas començar, d’acord amb el Pla d’Extinció, que fixa fins quin curs hi haurà docència de les assignatures dels actuals plans d’estudis, quan hi haurà l’opció
de superar-les sense docència i quan quedaran definitivament extingides.

Quins passos hauré de seguir si no
tinc temps per acabar els meus
estudis actuals a la UPC?
Si acabat el termini per finalitzar els estudis tal com els vas iniciar a la UPC
no has pogut completar-los, el TecnoCampus i la Universitat Pompeu
Fabra et posarà totes les facilitats perquè puguis acabar-los en la nova titulació. Per fer-ho, es reconeixeran/adaptaran, sense efectes econòmics,
aquelles assignatures dels plans d’estudis actuals de la UPC amb els de la
nova titulació.

El títol obtingut a la UPC té la mateixa
validesa que el que tindrà
el nou de la UPF?
Tots els títols oficials tenen la mateixa validesa. Els estudiants han de valorar que tant a la UPC com la UPF tenen un molt bon posicionament en els
rànquings internacionals.

