
L’Escola Politècnica Superior

de la Universitat de Lleida T’OFEREIX ...

1. Igualada és una de les ciutats capdavanteres en

l’estudi de l’Enginyeria, com a resultat dels més de

seixanta anys dedicats a l’ensenyament de l’Escola

d’Enginyeria d’Igualada

2. Formació de qualitat en tecnologies emergents

3. Alt nivell d’Internacionalització.

MÀSTER 

ENGINYERIA DEL 

CUIR

Vols formar-te un el marc de la indústria adobera, molt activa i en expansió a nivell mundial degut a la

incorporació de nous mercats i a la seva presència en diversos sectors econòmics?

Sabies que el Màster en Enginyeria del Cuir de l’Escola Politècnica Superior al campus Igualada és un

màster únic a Europa?

Vols treballar en un sector amb el 100% d’inserció laboral?

www.mastercuir.udl.cat
www.eps.udl.cat

TRETS DIFERENCIADORS

1. Model d’aprenentatge basat en projectes
2. Horaris  adaptats  i  compatibles  amb  la 

jornada laboral
3. Gran quantitat del professorat procedent 

de l’empresa
4. Formació proactiva, situant l'alumne en el 

centre     del     procés     
d'aprenentatge, utilitzant avaluació
continua.

5. metodologies pedagògiques actives i
una orientació    professionalitzada o    
bé innovadora  i  de  recerca  i  amb  
sòlids fonaments  en  la  gestió  de  
projectes  i infraestructures tecnològiques.

20
Places

90
ECTS

30%
Places amb 

Beca

EL GOVERN VA ANUNCIAR EL PASSAT 9 DE JUNY  

UNA REBAIXA DEL 40% EN LES TAXES 

UNIVERSITÀRIES D’ESTUDIS DE MÀSTER PER AL CURS 

2021-22

En el cas dels màsters universitaris el nou preu es 

fixa en 27,67 euros el crèdit

Així doncs, aquest curs 2021-22 el Màster en 
Enginyeria del Cuir costarà 1660,20 euros 
enfront als 2.766,60 que costava fins ara



Màster en Enginyeria Industrial
Escola Politècnica Superior – Universitat de Lleida 

Pla de la Massa, 8
08700 - Campus Igualada (Igualada)

www.mastercuir.udl.cat
Coordinació: Felip Combalia 

E-mail: eps.coordmec@udl.cat
Tel. +34 93 8035300

MÀSTER EN ENGINYERIA DEL CUIR
Recerca

PLA D’ESTUDIS

MOBILITAT en dobles titulacions de 

màster internacionals
CIATEC - Mèxic
Enginyeria del Cuir & Posgrado especialista
en curtidos de pieles

L'A3 Leather Innovation Center és un grup de recerca de la Universitat de

Lleida (UdL), especialitzat en la cadena de producció de la pell.

Les seves instal·lacions estan ubicades al Campus Universitari Igualada -

UdL, a Igualada (Barcelona).

La recerca de l’A3 Center es focalitza en la innovació, la qualitat i el medi
ambient fent èmfasi en la sostenibilitat dels processos de fabricació i en

l'aplicació de noves tecnologies i materials avançats.

1r CURS

1r Semestre 2n Semestre

Assignatura ECTS Assignatura ECTS

Disseny avançat de processos d'adoberia 1 9 Disseny avançat de processos d'adoberia 2 9

Disseny i automatització de la industria del cuir 3 Tècniques Innovadores 6

Anàlisi instrumental i normalització 6 Gestió Ambiental 3

Química de la proteïna 6 Tecnologia avançada d'acabats 1 6

Polímers 6 Tecnologia avançada d'acabats 2 6

Total ECTS 1r curs – 1r semestre 30 Total ECTS 1r curs – 2n semestre 30

2n CURS

3r Semestre

Assignatura ECTS

Anàlisi de cicle de vida de la pell 6

Internacionalització i gestió de mercats 3

Metodologia de la recerca i disseny
d'experiments

6

Pràctiques externes 12

Treball Final de Màster 15

Total ECTS 2n curs – 3r semestre 30

http://www.ep.udl.cat/
https://www.facebook.com/EPS.UdL
https://twitter.com/eps_udl
https://www.instagram.com/epsudl/
https://t.me/news_eps

