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Laboratori de materials i química

Laboratori d’assajos no destructius

Laboratori d’electricitat i electrònica

Taller mecànic

Planetari

Simulador de sala de màquines

Simulador de maniobres

Simulador de navegació

Simulador de transports especials

Simulador de posicionament dinàmic

Simulador ECDIS

Simuladors de radar i ARPA

Simulador de radiocomunicacions SMSSM

Aules informàtiques

Aula FNB-CIMNE

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 
és l’únic centre que ofereix formació en els 
àmbits de l’enginyeria naval i la marina civil 
a Catalunya. Ubicada en un entorn immillorable 
sota la influència del Port de Barcelona, 
l’FNB té com a objectiu formar professionals 
altament qualificats en l’àmbit marítim, oferint 
una sòlida formació tecnològica i científica. 
Creada l’any 1769 com a Escola de Nàutica, 
és la més antiga de tot l’Estat i des de l’any 
1990 forma part de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC).

La Facultat ofereix un ambient idoni 
per aprendre i disposa de moderns laboratoris 
i equipaments per assolir els coneixements 
teòrics i pràctics necessaris:

A més, l’FNB disposa d’embarcacions 
per fer pràctiques.

FACULTAT DE 

NÀUTICA 
DE bArCELoNA
EsTUDIs DE grAU,
mÀsTEr I DoCTorAT

MFACULTAT DE
NÀUTICA 
DE bArCELoNA
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FACULTAT DE
NÀUTICA 
DE bArCELoNA

Per a més informació:

93 401 79 36
www.fnb.upc.edu 
info@fnb.upc.edu

@FNb_UPC
www.facebook.com/280FNb.UPC

Vine a estudiar a l’FNB, 
un mar d’oportunitats professionals

Els estudis impartits a l’FNb 
es troben entre les titulacions amb 
una taxa d’ocupació més alta segons 
dades de l’Agència per a la Qualitat 
del sistema Universitari de Catalunya 
(AQU Catalunya) i del ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports.





mÀsTEr UNIvErsITArI EN 
ENgINyErIA NÀUTICA 
I TrANsPorT mAríTIm 
Proporciona una elevada capacitació en els camps de 
coneixement vinculats a l’enginyeria nàutica i el transport 
marítim: estructura i comportament dels bucs a la mar, logística 
del transport marítim i gestió mediambiental. 
Et formaràs per exercir correctament la professió de capità/
capitana de la marina mercant: adquiriràs competències 
específiques en el camp de la navegació, el comportament del 
vaixell a la mar, la planificació del viatge i les rutes que s’han de 
seguir, i la logística portuària, així com en els de direcció, gestió, 
comandament i lideratge. Rebràs una formació que et capacitarà 
per treballar, interacturar i incidir en l’entorn econòmic marítim 
i portuari. El màster t’aportarà coneixements en dret, administració 
i gestió marítima; logística marítima i portuària; comerç 
de mercaderies; empreses consignatàries i transitàries, etc.

Aquest màster és un requisit indispensable per obtenir el títol 
professional de capità o capitana de la marina mercant.

Capità/ana de la marina mercant.

Vaixells i empreses navilieres.

Inspecció i classificació.

Terminals portuàries.

Asseguradores i empreses de peritatge marítim.

Empreses consignatàries i transitàries.

Empreses de transports.

Gestió i Logística de mercaderies.

Serveis financers.

Gestió empresarial.

Administració marítima (delegacions de foment, capitanies marítimes, 
inspecció marítima, etc.).

Serveis marítims (vigilància, salvament, duanes).

Investigació i docència.

Projectes de protecció i gestió del medi ambient.

Projectes d’optimització de recursos i rutes marítimes.

sortides professionals

90 ECTs (3 semestres) / Presencial  / 30 places /

mÀsTEr UNIvErsITArI EN 
ENgINyErIA 
mArINA
Proporciona els coneixements i les competències per 
dissenyar, operar, mantenir, planificar i gestionar instal·lacions 
marines des d’una perspectiva interdisciplinària que aborda 
els aspectes de seguretat, mediambiental i econòmica de 
l’enginyeria marina. Et formaràs per esdevenir un professional 
d’alt nivell capaç de treballar tant en vaixells com en altres 
sistemes marins, com ara els relacionats amb les indústries 
offshore d’extracció o de generació energètica. La formació 
obtinguda et permetrà treballar tant en indústries marines 
com terrestres.

Operació i manteniment de vaixells i plataformes marines.

Manteniment de qualsevol tipus de processos tècnics.

Elaboració de projectes tècnics.

Elaboració d’amidaments, taxacions, valoracions, peritatges, estudis 
i informes dins l’àmbit de l’enginyeria marina.

Reparació i construcció de vaixells, plataformes, plantes i sistemes 
marins.

Direcció d’obra de plantes industrials.

Sistemes mecànics tant estàtics (estructures) com dinàmics (màquines), 
sistemes hidràulics i energètics.

Gestió energètica i mediambiental.

Producció d’una gran varietat de productes industrials.

Prevenció de riscos laborals.

Companyies de classificació i d’assegurament de la qualitat.

Investigació marina.

Prospecció i explotació de recursos marins.

sortides professionals

ProgrAmA DE 
DoCTorAT 
INTErUNIvErsITArI
L’FNB també ofereix un programa de doctorat interuniversitari 
en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval en el qual 
participen les universitats següents: Universitat del País Basc, 
Universitat de Cantàbria, Universitat d’Oviedo, Universitat 
de La Laguna i Universitat Politècnica de Catalunya

grAU EN 
ENgINyErIA 
EN sIsTEmEs 
I TECNoLogIA NAvAL
Amb aquest grau adquiriràs els coneixements necessaris 
per exercir com a expert en propulsió i sistemes del 
vaixell. Rebràs una formació amb una marcada orientació 
professional cap a les activitats tecnològiques lligades 
a l’àmbit de l’enginyeria naval en camps com ara: vaixells 
i embarcacions de tot tipus; plataformes i artefactes flotants 
i fixos (dics flotants, estructures per a l’explotació 
i aprofitament de recursos marins o estructures marines per 
a la generació d’energia renovable);  vivers marins i sistemes 
de pesca, i altres indústries marítimes.

Càrrecs tècnics en drassanes i empreses de construcció naval.

Direcció de manteniment d’instal·lacions marítimes i industrials.

Inspecció d’administració marítima, de seguretat i contaminació, 
i d’embarcacions d’esbarjo.

Comissaria d’avaries.

Indústries de construcció, reparació i manteniment de vaixells.

Oficines tècniques navals.

Administracions marítimes.

Empreses navilieres.

Societats de classificació.

Organismes de certificació de qualitat.

Exercici lliure de la professió (projectes, peritatges, assessorament, etc.).

sortides professionals

T’habilita per a la professió regulada de:

Enginyer/a tècnic/a naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.

Aquest màster és un requisit indispensable per avançar 
en la carrera professional de la marina mercant i aconseguir 
el títol professional de cap de màquines.

Està adreçat a:

Titulats/ades del grau en Nàutica i Transport Marítim.

Titulats/ades d’estudis d’ordenacions anteriors a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior: diplomatures de Navegació Marítima i Marina Civil 
(secció Nàutica). 

Titulats/ades d’altres graus en enginyeria. En aquests casos, el títol 
de màster no donarà accés al títol professional de capità o capitana 
de la marina mercant.

90 ECTs (3 semestres) / Presencial  / 20 places /

Està adreçat a:

Titulats/des del grau en Tecnologies Marines.

Titulats/des d’estudis d’ordenacions anteriors a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior: diplomatures de Màquines Navals o Marina Civil 
(secció Màquines). 

Titulats/des d’altres graus en enginyeria. En aquests casos, el títol de 
màster no donarà accés al títol professional de cap de màquines de la 
marina mercant.

Direcció de ports esportius.

Inspector/a de vaixells i de pesca.

Controlador/a del trànsit marítim.

Pèrit/a judicial en temes marítims.

Consignatari/ària.

Càrrecs tècnics i de gestió a ports.

Inspecció de seguretat.

Càrrecs tècnics en empreses estibadores.

Practicatge.

Docència.

Amb aquest grau adquiriràs els coneixements tècnics 
necessaris per garantir l’òptima execució de les maniobres 
en l’àmbit de la navegació, de la seguretat i la prevenció de 
la contaminació, dels transports especials i dels sistemes 
radioelectrònics, entre altres. La teva formació es completarà 
amb coneixements sobre meteorologia, tècniques de 
representació i disseny per ordinador, legislació i normativa 
marítima, i organització, gestió, comercialització 
i finançament d’empreses marítimes. 

Podràs escollir entre dues mencions:
 menció en Pràctiques en vaixell
T’embarcaràs en un vaixell mercant com a alumne 
en pràctiques i podràs realitzar una part de les pràctiques 
professionals necessàries per obtenir el títol de pilot 
de la marina mercant.
menció en Negoci marítim i Logística Portuària
Adquiriràs coneixements sobre el funcionament i els agents 
que intervenen en el negoci marítim i la logística portuària, 
aprofundint en temes de gestió, planificació, legislació, 
economia, negoci marítim internacional i de curta distància, 
entre d’altres. Aquesta menció s’imparteix integrament 
en  anglès.

sortides professionals

grAU EN 
NÀUTICA 
I TrANsPorT mAríTIm

Dóna accés al títol professional de:

Pilot de la marina mercant*

Capità/ana de la marina mercant* (cursant el màster universitari 
en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim)

* Un cop s’ha finalitzat el període d’embarcament fixat i es compleixen els 
requisits que estableix la marina mercant.

Direcció i coordinació de les activitats de producció, operació, 
manteniment i reparació d’instal·lacions energètiques i industrials.

Càrrecs tècnics i de gestió a centrals tèrmiques i nuclears.

Cap de manteniment d’instal·lacions marítimes i industrials.

Càrrecs tècnics i de gestió en drassanes, empreses del sector de la 
construcció naval i navilieres.

Servei de vigilància duanera.

Redacció i desenvolupament de projectes tècnics i informes.

Inspecció i certificacions de vaixells civils.

Comissaria d’avaries.

Projectes de qualitat, medi ambient, seguretat marítima i prevenció de 
riscos laborals.

Docència.

Amb aquests estudis obtindràs una sòlida formació en operació, 
manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques 
i els sistemes associats al vaixell, així com en el seu disseny, 
reenginyeria i construcció. Et formaràs com a professional que 
no només desenvoluparà la seva activitat a bord de vaixells, 
sinó també en el camp de l’offshore en plataformes d’extracció 
de petroli i gas, dragues, maquinària submarina i qualsevol altra 
activitat industrial realitzada en els sectors marítim i terrestre. 

Podràs escollir entre dues mencions: 
 menció en Pràctiques en vaixell
T’embarcaràs en un vaixell mercant com a alumne en pràctiques 
i podràs realitzar una part de les pràctiques professionals 
necessàries per obtenir el títol d’oficial de màquines de la 
marina mercant.
menció en Electrotècnia marina
Et proporcionarà els coneixements necessaris per treballar com 
a oficial electrotècnic (ETO). Adquiriràs coneixements sobre 
sistemes elèctrics i electrònics, control automàtic i xarxes 
informàtiques, equips de radionavegació i radiocomunicacions, 
entre d’altres. 

sortides professionals

grAU EN 
TECNoLogIEs 
mArINEs

Dóna accés al títol professional de:

Oficial de màquines de la marina mercant*

Cap de màquines de la marina mercant* 
(cursant el màster universitari en Enginyeria Marina)

* Un cop s’ha finalitzat el període d’embarcament fixat i es compleixen 
els requisits que estableix la marina mercant.

240 ECTs (8 semestres) / Presencial  / 60 places / 240 ECTs (8 semestres) / Presencial  / 50 places / 240 ECTs (8 semestres) / Presencial  / 40 places /
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Laboratori de materials i química

Laboratori d’assajos no destructius

Laboratori d’electricitat i electrònica

Taller mecànic

Planetari

Simulador de sala de màquines

Simulador de maniobres

Simulador de navegació

Simulador de transports especials

Simulador de posicionament dinàmic

Simulador ECDIS

Simuladors de radar i ARPA

Simulador de radiocomunicacions SMSSM

Aules informàtiques

Aula FNB-CIMNE

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 
és l’únic centre que ofereix formació en els 
àmbits de l’enginyeria naval i la marina civil 
a Catalunya. Ubicada en un entorn immillorable 
sota la influència del Port de Barcelona, 
l’FNB té com a objectiu formar professionals 
altament qualificats en l’àmbit marítim, oferint 
una sòlida formació tecnològica i científica. 
Creada l’any 1769 com a Escola de Nàutica, 
és la més antiga de tot l’Estat i des de l’any 
1990 forma part de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC).

La Facultat ofereix un ambient idoni 
per aprendre i disposa de moderns laboratoris 
i equipaments per assolir els coneixements 
teòrics i pràctics necessaris:

A més, l’FNB disposa d’embarcacions 
per fer pràctiques.

FACULTAT DE 

NÀUTICA 
DE bArCELoNA
EsTUDIs DE grAU,
mÀsTEr I DoCTorAT

MFACULTAT DE
NÀUTICA 
DE bArCELoNA
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FACULTAT DE
NÀUTICA 
DE bArCELoNA

Per a més informació:

93 401 79 36
www.fnb.upc.edu 
info@fnb.upc.edu

@FNb_UPC
www.facebook.com/280FNb.UPC

Vine a estudiar a l’FNB, 
un mar d’oportunitats professionals

Els estudis impartits a l’FNb 
es troben entre les titulacions amb 
una taxa d’ocupació més alta segons 
dades de l’Agència per a la Qualitat 
del sistema Universitari de Catalunya 
(AQU Catalunya) i del ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports.


