
Aprovació de la modificació dels complements per accedir al 
Màster en Enginyeria de Mines des de titulacions que no 

habiliten per a la professió d'Enginyer Tècnic de Mines [Acord 
P.EPSEM/2018/06/05]

Aquesta proposta té per objecte corregir els complements definits a 
la sessió 02/2017 de la Comissió Permanent [Acord 
CP.EPSEM/2017/04/03] ja que s’ha detectat que hi ha algunes 
discrepàncies amb els complements definits a la darrera memòria 
d’acreditació del Màster Universitari en Enginyeria de Mines, 
concretament: 

En els complements que han de cursar els estudiants procedents 
d’Enginyeria Civil cal substituir l’assignatura “Topografia i Cartografia 
Aplicades” per l’assignatura “Disseny i excavacions de superfície”. 

En els complements que han de cursar els estudiants procedents del 
2on cicle d’Enginyeria Geològica o del Grau en Enginyeria Geològica 
sense professió regulada cal substituir l’assignatura “Topografia i 
Cartografia Aplicades” per l’assignatura “Disseny i excavacions de 
superfície” i afegir l’assignatura “Electrotècnia i Sistemes de Control”. 

Per tant, els complements per accedir al Màster Universitari en 
Enginyeria de Mines quedarien definits així: 

PER ALS GRADUATS O LLICENCIATS EN GEOLOGIA (36 
CRÈDITS COMPLEMENTARIS) 

 Ús d’explosius (6)

 Disseny i excavacions de superfície (7,5)

 Processament de minerals (9)

 Mineria subterrània (7,5)

 Electrotècnia i Sistemes de Control (6)

PER ALS ENGINYERS CIVILS (36 CRÈDITS COMPLEMENTARIS) 

 Ús d’explosius (6)

 Disseny i excavacions de superfície (7,5)

 Processament de minerals (9)

 Mineria subterrània (7,5)

 Electrotècnia i Sistemes de Control (6)

(document aprovat a la Comissió Permanent Ordinària 06/2018 celebrada el 26 de juny de 2018 i a la Junta de l’EPSEM 02/2018 celebrada el 11 de juliol de 2018)



PER ALS ENGINYERS GEÒLEGS DE 2º CICLE O GRADUATS EN 
ENGINYERIA GEOLÒGICA SENSE PROFESSIÓ REGULADA 
D’ET MINES (36 CRÈDITS COMPLEM.) 

 Ús d’explosius (6)

 Disseny i excavacions de superfície (7,5)

 Processament de minerals (9)

 Mineria subterrània (7,5)

 Electrotècnia i Sistemes de Control (6)

Aquest acord implica la derogació de l’Acord [Acord 
CP.EPSEM/2017/04/03] aprovat a la sessió 02/2017 de la Comissió 
Permanent. 

(document aprovat a la Comissió Permanent Ordinària 06/2018 celebrada el 26 de juny de 2018 i a la Junta de l’EPSEM 02/2018 celebrada el 11 de juliol de 2018)




