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Àrea dʼEnginyeria, Arquitectura,
Medi Ambient i TIC

Els avenços tecnològics demanen grans dosis de comprensió i agilitat a les organitzacions per
aconseguir treureʼn el màxim potencial. Lʼàrea dʼEnginyeria, Tecnologia, Medi Ambient i TIC de lʼInstitut
de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona tʼofereix programes perquè aprofundeixis en les
últimes propostes tecnològiques que fa el mercat i descobreixis com alinear aquests avenços amb
lʼestratègia empresarial per assegurar la competitivitat de la teva organització.
El coneixement tècnic que busques sempre
en clau de desenvolupament del negoci.
Amb una metodologia ﬂexible, que permet
abordar els programes de manera global
o modular segons les teves necessitats,
accedeix a continguts altament especíﬁcs
en camps dʼavantguarda, com ara la
ciberseguretat o les aplicacions mòbils,
i en àrees consolidades, com la gestió
energètica o de projectes. Programes que
compten amb un equip docent integrat
per experts de trajectòria consolidada, que
són referents en les seves àrees dʼactuació
i que, més enllà del coneixement tècnic,
aporten visions innovadores sobre com
donar resposta a través de la tecnologia als
desaﬁaments que tenen avui, i que tindran
demà, professionals i empreses.

Una formació que sʼenriqueix
amb una agenda dʼactivitats
complementàries en format
àgil i dinàmic:
des de les càpsules informatives que
proposa la sèrie de conferències Tech Talks,
ﬁns als cursos intensius dʼespecialització
sobre les solucions i enfocaments que no
pots deixar dʼincorporar al teu dia a dia
professional.

BUILDING TALENT

TALENT HUB
Un servei complet per al desenvolupament dʼuna carrera laboral dʼèxit basat en lʼanàlisi de
les competències personals, la seva evolució, lʼadaptació a la realitat del món de treball i la
recerca dʼoportunitats entre més de 10.000 empreses associades.
Una proposta que uneix el rigor i la qualitat acadèmica de la Universitat de Barcelona a través
dʼAlumni UB, el profund coneixement de mercat del seu Institut de Formació Contínua i
lʼexperiència en recruitment de Human Age Institute.

BORSA DE TREBALL

EL TEU TALENT A LʼEMPRESA

AGENDA DʼACTIVITATS

Accés a les ofertes laborals i
pràctiques professionals en
companyies líders en els seus sectors
a nivell nacional i internacional. Una
aproximació directa al mercat en què
cada professional pot navegar per les
propostes que millor encaixen amb
el seu perﬁl, aplicar-hi i gestionar les
seves candidatures.

Oportunitat de realització de projectes
en empreses líders en els seus mercats
per a professionals destinats a aplicar els
coneixements del programa en el qual
participen.
Espais de trobada entre empreses i
alumnes/exalumnes (sessions de Speed
Networking, presentacions dʼempresa,
fòrums, masterclass, entre dʼaltres)
que propicien el desenvolupament i la
inserció professional.

Workshops i conferències exclusives
per a alumnes i exalumnes de lʼIL3
vinculades al desenvolupament de
les competències transversals més
sol·licitades pel mercat.

GAME OF TALENTS
Sessions dʼorientació grupals a través
dʼun circuit gamiﬁcat de 6 tallers
presencials en els quals es treballaran
totes les fases dʼuna recerca de feina/
pràctiques, des de lʼautoconeixement,
el CV, canals de recerca, marca
personal, entrevistes i dinàmiques de
selecció.

SERVEI DʼORIENTACIÓ
PROFESSIONAL
Explicaʼns les teves inquietuds i
Talent HUB et guiarà en la creació
dʼuna estratègia conjunta i
tʼacompanyarà en el compliment
dels teus objectius professionals.

TALENT HUB
Ofereix un servei
integral i personalitzat
per impulsar el talent i
fomentar el creixement
professional continu.

#talenthub

ÀREA DʼENGINYERIA, TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT
OFERTA 2018

DIRECCIÓ D’OPERACIONS I PROJECTES

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

MÀSTER EN DIRECCIÓ DE LA
CADENA DE SUBMINISTRAMENT
INTEGRAL. SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT*

POSTGRAU EN INDUSTRIA
4.0: LA NOVA REVOLUCIÓ
EMPRESARIAL** NOU

MÀSTER EN TÈCNIQUES DE
SEGURETAT INFORMÀTICA.
CIBERSEGURETAT

POSTGRAU EN MARKETING
INTELLIGENCE I APLICACIONS
EN EL BIG DATA

ABRIL ‘19 » SEMIPRESENCIAL

ABRIL ‘19 » ONLINE

ABRIL ‘19 » SEMIPRESENCIAL

CURS D’AGILE PROJECT
MANAGEMENT WITH SCRUM

MÀSTER EN BIG DATA
ENGINEER

MAIG ‘19 » PRESENCIAL

NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL

MÀSTER EN PROJECT
MANAGEMENT*

NOU

OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

ENERGIA I SOSTENIBILITAT

MANAGEMENT DIRECTIU

MÀSTER EN GESTIÓ INTEGRADA
DE LA QUALITAT, LA SEGURETAT
I EL MEDI AMBIENT***

MÀSTER EN INTERVENCIÓ I
GESTIÓ AMBIENTAL: PERSONA I
SOCIETAT

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE
L’EMPRESA

CURS DE COMUNICACIÓ I
GESTIÓ D’EQUIPS APLICADA A
LA MILLORA DE RESULTATS

OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL

OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL

MÀSTER EN EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

POSTGRAU EN GESTIÓ
AMBIENTAL A L’EMPRESA I
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:
RECURSOS, COMUNICACIÓ I
CANVI

OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL
ABRIL ‘19» PRESENCIAL

OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL
ABRIL ‘21» PRESENCIAL

OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

MÀSTER EN ENGINYERIA I
GESTIÓ DE LES ENERGIES
RENOVABLES*
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

POSTGRAU EN GESTIÓ,
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ
DE RESIDUS*

OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL

CURS DE GESTIÓ DE
CONFLICTES A LES
ORGANITZACIONS
OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL
ABRIL ‘20» PRESENCIAL

ESPECIALITZACIÓ EN
INVESTIGACIÓ I RECUPERACIÓ
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I
SÒLS CONTAMINATS****
OCTUBRE ‘ 18 » ONLINE

NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

* Programa coorganitzat amb el Col·legi d’Enginyers Industrals de Catalunya
** Programa coorganitzat per Eurecat
*** Coorganitzat amb el Col·legi d’Enginyers Industrals de Catalunya + Amb la col·laboració del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya
**** Programa coorganitzat pel Col·legi de Geòlegs de Catalunya i la Facultat de Geologia de la UB
NOTA: Consulti a la nostra web totes les actualitzacions de programa, calendari, horaris, quadre docent i altres aspectes. Places limitades. L’import pagat en concepte de reserva de plaça es retornarà en cas de no
haver estat admès o per anul·lació del curs. L’IL3-UB es reserva el dret d’anul·lar un programa amb 10 dies d’antelació per raons docents i/o acadèmiques.
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