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Un postgrau és el cicle d'estudis 
d'especialització posterior a la 
graduació que permet assolir una 
especialització professional o bé 
iniciar-se en la recerca i accedir a un 
doctorat. Són títols a preu públic i 
adaptats a l’EEES. 
  
La formació contínua és la clau per a 
l'accés al mercat laboral en un 
moment en què la crisi i la falta 
d'oportunitats fan que sigui més difícil 
que mai accedir a un lloc de treball. El 
mercat laboral està en constant 
evolució, por lo que seguir formant-se 
es imprescindible. 

  

      PER QUE animar-se a estudiar un postgrau? 
  
1. Perquè et permetrà seguir formant-te mentre trobes un lloc de treball. 
2. Perquè et diferencia de la resta de professionals i et dóna un valor afegit. 

Complementa els estudis de grau a la vegada que et permet especialitzar-te 
en una àrea. 

3. Perquè et permeten crear una bona xarxa de contactes amb la que potser 
podràs compartir futurs projectes. 

4. Perquè alguns estudis de postgrau són necessaris per a l'exercici de la 
professió. 

5. Perquè es indicatiu de la motivació i interès que tens per actualitzar  els teus 
coneixements i aprofundir en àmbits determinats. 

6. Perquè suposa adquirir un coneixement eminentment pràctic. 
7. Perquè en molts casos perfecciona la teva formació en un segon idioma. 
8. Perquè  suposa tenir també el reconeixement d’un títol a tot l’espai 

comunitari per aquells alumnes no titulats en el marc del Pla de Bolonya. 
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MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 
MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL 

PRIMER TERMINI 
 

De l’1 de març al 30 de juny: Preinscripció als màsters via web 
11 de juliol: Resolució d’estudiants admesos i exclosos 
Del 21 al 24 de juliol: Termini per fer la matrícula 

 

SEGON TERMINI  
 

Del 28 de juliol al 17 de setembre: Preinscripció als màsters via web 
19 de setembre: Resolució d’estudiants admesos i exclosos 
Del 22 al 25 de setembre: Termini per fer la matrícula 
 

http://www.masterinformatica.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
https://cv.udl.cat/portal/tool/7b2d01e6-7335-48f1-b7cc-003495be6078/StartPage.jsp?sakai.tool.placement.id=7b2d01e6-7335-48f1-b7cc-003495be6078
https://cv.udl.cat/portal/tool/7b2d01e6-7335-48f1-b7cc-003495be6078/StartPage.jsp?sakai.tool.placement.id=7b2d01e6-7335-48f1-b7cc-003495be6078

