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Els terminis de preinscripció i matrícula així com la documentació que cal 
presentar es poden consultar en la web: http://www.ua.es/va/cedip 

El preu per crèdit matriculat ho estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant Decret del Consell.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

TAXES DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ I CONTACTE
 

Escola Politècnica Superior
A/e: masteredi@eps.ua.es
Telèfon: 965 90 9911
Fax: 965 90 3644
Pàgina Web: www.eps.ua.es/master-gestedificacion

Gestió 
d´Edificació



Els objectius dels programes oficials de postgrau responen a les exigències 
que planteja l'Espai Europeu d'Educació Superior constituint 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 oferts al programa del Màster es pretén que els alumnes 
rebin la formació que els permeti reciclar-se, adquirir extensos 
coneixements i habilitats de treball que els permeti complir amb les 
exigències i necessitats establertes pel sector de la construcció, així com 
l'adquisició de la capacitat necessària per poder realitzar treballs de recerca 
que els permeti, a aquells que vulguin continuar els seus estudis de tercer 
cicle, realitzar amb garanties un programa de doctorat en qualsevol de les 
línies d'investigació del programa formatiu. 

OBJECTIUS DEL MASTER I COMPETÈNCIES

Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació
Titulats que acreditin una orientació professional o investigadora en 
Gestió de l'Edificació valorant les assignatures del seu expedient amb 
continguts en Seguretat i prevenció, Organització, programació i 
control d'obres, Control de Qualitat, Mesuraments, pressupostos i 
valoracions, Oficina Tècnica, Economia i Construcció.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

DIRIGIT A

Podran presentar la sol·licitud aquells professionals que estiguin en 
possessió del títol d'Arquitectura Tècnica i els titulats ressenyats en 
l'apartat anterior.

La finalització dels 60 crèdits ECTS suposarà l'obtenció del títol oficial de 
Màster Universitari en Gestió d'Edificació per la Universitat d'Alacant 
segons el Reial decret 1393/2007.

Després de la finalització del Màster es podrà tenir accés a la realització 
dels estudis de tercer cicle , és a dir, al Doctorat en Gestió d'Edificació.

CERTIFICACIÓ I TITULACIÓ

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

El Màster en Gestió de l'Edificació aplica la metodologia derivada de la 
configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior, ensenyament 
presencial conjuntament amb tutorització docent. La metodologia 
didàctica, en continu procés de millora al llarg de les quatre edicions 
d'ensenyaments d'aquest postgrau, segueix evolucionant i ajustant-se a les 
necessitats formatives dels sectors en què està present. Això es definirà amb 
la realització de les següents activitats:

Classes teòric-pràctiques 
Tutoria a grups reduïts 
Xerrades i demostracions en empreses del sector 
Participació en fòrums virtuals 
Viatges docents 
Avaluació mitjançant treballs, exposicions i exàmens 

El programa de postgrau permetrà l'obtenció del títol oficial de Màster:

Màster en Gestió d'Edificació: 60 crèdits ECTS.
Durada Màster: 1 any.
Dedicació: Parcial. Compatible amb l'activitat professional.
Horari: Divendres tarda i dissabte matí. Les assignatures optatives 
ofertes s'impartirà alguna de les tardes restants segons elecció.

PLA D'ESTUDIS

L'alumne podrà optar entre dos itineraris del pla d'estudis:

Itinerari 1. Profesionaliçant, amb pràctiques obligatòries en empresa a 
triar per l'alumne en el primer o segon quadrimestre entre alguna de les 
seves modalitats.
Itinerari 2. Investigador, amb assignatures obligatòries enfocades a l'inici i 
especialització en el camp de la investigació, donarà accés directe a estudis 
de tercer cicle.

En ambdós itineraris serà obligatòria la realització del Projecte Final de 
Màster, per a l'obtenció del títol de postgrau.
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