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Títol propi d’Enginyeria de Materials EEIGM de l’Escola d’Enginyeria de
Barcelona Est - EEBE
Antecedents
Per Acord núm. 123/2015, del Consell de Govern de 23 de juliol, es va aprovar la creació de
l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est – EEBE.
L’oferta acadèmica de la nova escola incorporava els estudis provinents de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona – EUETIB-, i diversos estudis provinents de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona- ETSEIB.
La internacionalització i els màsters internacionals formen part dels eixos vertebradors de la
nova Escola EEBE, objectiu que consta a l’Acord 123/2015. És per això que les memòries de
verificació dels estudis de l’EEBE preveuen que la nova Escola assumeix com a propis els acords
internacionals (de mobilitat i dobles titulacions) establerts pels centres de procedència dels
estudis que configuren la seva oferta.
Aquest és el cas de la titulació de Materials EEIGM.
La UPC, mitjançant l’ETSEIB, va constituir l’any 1991, juntament amb la Universitat de Lorraine,
Lulea, Saarlandes, UPV i MISIS, l’École Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux –
EEIGM. Aquesta Escola Europea fou un precursor dels actuals consorcis Erasmus Mundus, de
forma que s’estableix una universitat coordinadora, Lorraine, i un pla d’estudis únic i compartit,
que dóna lloc, un cop superat el programa formatiu, a l’expedició d’un títol conjunt, en aquest
cas, expedit per la Universitat coordinadora.
A més a més, com els actuals Erasmus Mundus, en funció de l’itinerari formatiu escollit per
l’estudiant, pot donar lloc a l’expedició del títol nacional de les universitats on ha desenvolupat
els seus estudis, sempre que compleixin els requisits establerts.
Itinerari formatiu
L’EEIGM es configura com un itinerari formatiu al qual poden accedir els estudiants de la UPC
que han superat els 3 primers cursos dels graus d’Enginyeria de l’àmbit Industrial UPC (180 ects).
En accedir al programa han de cursar 3 quadrimestres a Nancy, incorporant l’elaboració d’un
TFG que els permet assolir el títol de Grau, abans de tornar a incorporar-se, un cop resolta
l’admissió, al màster universitari en Enginyeria de Materials de l’EEBE, on cursa els darrers
quadrimestres incloent un programa d’estada industrial i el TFM corresponent.
Als estudiants que completen satisfactòriament la totalitat del programa formatiu, a més de
complir els requisits per a l’expedició del títol oficial de màster en Enginyeria de Materials, se’ls
expedeix el títol EEIGM per la Universitat de Lorraine. Aquest títol és signat pels rectors de les
universitats participants i té caràcter oficial a França.
No obstant, als efectes UPC es considera un títol propi.
Atès que els acords originals de l’EEIGM vinculaven a l’ETSEIB.
Atès que els estudis de Màster Universitari en Enginyeria de Materials són impartits en
l’actualitat per l’EEBE, correspon, doncs, atribuir la responsabilitat del títol propi de EEIGM i dels
acords corresponents a l’EEBE.
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És per això que el Consell de Govern
Acorda
1. S’estableix l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est – EEBE- com a centre responsable dels
Acords amb les universitats participants de l’École Européenne d’Ingénieurs en Génie des
Matériaux – EEIGM.
2. La UPC participa en l’EEIGM amb estudis d’origen de Grau de l’àmbit d’Enginyeria Industrial
dels centres afectats pel corresponent conveni entre les universitats participants. En tot cas,
hi participa el Màster Universitari en Enginyeria de Materials de l’EEBE.
3. D’acord amb les condicions previstes als convenis, els estudiants poden optar a l’expedició
del títol d’EEIGM, expedit per la Universitat de Lorraine i signats pels rectors o rectores de
les Universitats participants. Aquest títol té caràcter oficial a França i, d’acord amb l’article
13 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, té la condició de títol propi
de la UPC.

Barcelona, 25 de febrer de 2019
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