
Màsters per a ambientòlegs a l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de 

Barcelona (IL3-UB) 

Un any més, l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) ja ha obert 

les matrícules dels seus màsters. Amb una orientació professionalitzadora, els programes de 

l’IL3-UB pretenen que els seus alumnes compleixin els seus objectius de desenvolupament 

professional.  

Els col·legiats i col·legiades del COAMB, així com els associats i les associades de l’ACCA 

compten amb descomptes en els programes de l’IL3-UB.  Els màsters que més poden 

interessar als ambientòlegs són aquests:  

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

(modalitat presencial). Malgrat tenir característiques i funcions pròpies, aquestes 3 

àrees comparteixen aspectes –tècniques, estratègies i eines– que fan de la gestió 

integrada una pràctica d’èxit per a les empreses. El professorat del màster t’aportarà la 

seva experiència professional en la implantació i desenvolupament de sistemes de 

gestió integrada.  

- MÀSTER EN ENGINYERIA I GESTIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES (modalitat on-line/ 

presencial). A causa dels canvis recents, la situació actual requereix experts en 

gestionar les energies renovables pensant en la seva viabilitat tècnica i econòmica. 

Aprendràs juntament amb experts provinents de la indústria energètica i d’enginyeries 

i consultories en renovables.  

- MÀSTER EN GESTIÓ INTEGRADA DE PROJECTES- PROJECT MANAGEMENT (modalitat 

presencial). La gestió de projectes amb el model estratègic (SM) pot millorar 

l’eficiència en qualsevol organització. Aquest màster, pioner i referent en la matèria, 

incorpora un professorat procedent  tant de l’àmbit universitari com d’enginyeries, 

consultories, empreses industrials i de serveis, d’acord amb l’esperit multidisciplinari 

del programa. 

- MÀSTER EN GESTIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (modalitat on-line/ presencial). 

Aquest màster t’ofereix eines tècniques d’anàlisi, planificació i gestió dels usos 

energètics aplicables a instal·lacions i equipaments de qualsevol sector. Tindràs un 

contacte amb les empreses de referència en el sector de l’eficiència energètica, gràcies 

a la participació acadèmica del Clúster d’Eficiència energètica de Catalunya (CEEC).  

A la web de cada curs podreu ampliar la informació, i trobareu un formulari on podreu fer 

qualsevol consulta.  

http://www.il3.ub.edu/ca/master/master-gestio-integrada-qualitat-seguretat-medi-ambient.html
http://il3.ub.edu/ca/master/master-enginyeria-gestio-energies-renovables-online.html
http://il3.ub.edu/ca/master/master-enginyeria-gestio-energies-renovables.html
http://www.il3.ub.edu/ca/master/master-gestio-integrada-projectes-project-management.html
http://www.il3.ub.edu/ca/master/master-gestio-integrada-projectes-project-management.html
http://il3.ub.edu/ca/master/master-gestio-eficiencia-energetica-online.html
http://il3.ub.edu/ca/master/master-gestio-eficiencia-energetica.html

