
Web de Doble Grau en Enginyeria
. Mecànica i Engenharia Mecânica

 

dijous, 03 de setembre de 2020

Doble Màster en Enginyeria Informàtica i Computer
Science

A mitjans del 1er curs del Màster en Enginyeria Informàtica que
els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació.
Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar
als estudiants de les dues universitats d’assolir aquesta
segona titulació reforçant i complementant el seu perfil
acadèmic i professional dins del món de la Informàtica,
capacitant-los per a afrontar amb majors garanties d’èxit
els seus futurs reptes laborals, així també com consolidar
l’Anglès que es transforma en llengua d’ús diari tant en la
seva vida quotidiana com acadèmica.

A més a més, l’ITB és una de les institucions més prestigioses del sud-est asiàtic, així que un títol d’aquesta
institució també obre portes en el mercat laboral asiàtic.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins ben
entrar el 1er curs del Màster en Enginyeria Informàtica que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble
titulació (i acreditar el nivell B2 d’anglès necessari), que ofereix l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any
acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Màster de la UdL,
també el títol de l’altra institució.

Institut Teknologi Bandung (ITB)



L'Institut Teknologi Bandung (ITB), va ser fundat el 2 de març de 1959. L'actual campus de l'ITB és l'origen de
les escoles d'enginyeria a Indonèsia. Encara que aquestes institucions d'educació superior funcionaven de
manera autònoma i amb objectius diferents, van ser els fonaments de l'actual ITB.

El 1920, es va establir a Bandung la Technische Hogeschool (TH) que a mitjans dels anys 40 es va convertir en
Kogyo Daigaku. Poc temps després del naixement de la República d'Indonèsia el 1945, el campus acollia a la
Facultat Tècnica (incloent un departament de Belles Arts) de la Universitat d'Indonèsia, amb la seu central a
Jakarta. A principis dels anys cinquanta, la Facultat de Matemàtiques i Ciències Naturals de la Universitat
d'Indonèsia, també es va establir en l'actual campus.

El 1959, va ser fundat pel govern d'Indonèsia l'actual Institut Teknologi Bandung com una institució
d'ensenyament superior de ciència, tecnologia i arts plàstiques, amb la missió de posar l'educació i la
investigació al servei de la comunitat. L'ITB està considerat com una de les millors universitats de
tecnologia d'Indonèsia i s'ha situat entre les millors del món.

Bandung, amb una població d'aproximadament un milió i mig, es troba a la zona muntanyosa de l'oest de Java,
a una altitud de 770 metres. El campus principal de la ITB, al nord del centre de la ciutat, i els seus altres
campus, cobreix una superfície total de 770.000 metres quadrats.

Indonèsia té un clima tropical i les temperatures es mantenen relativament constants durant tot l'any entre 26 º i
28 º. El cost de vida a Indonèsia és molt baix pot costar un apartament d'un dormitori entre els 110 € i els 260 €

 



per mes, depenent de la ubicació. Indonèsia ofereix un ambient vibrant i multicultural per als estudiants
internacionals. Prop de 6.000 estudiants internacionals actualment estudien a Indonèsia, la majoria d'ells
procedents de Malàisia, però també d'altres països com els Països Baixos, Alemanya, França, Espanya, Japó,
etc.

 
 
 

Institucions participants







Escola Politècnica Superior [ http://www.eps.udl.es/ ] de la Universitat de Lleida [ 
.http://www.udl.cat/ ]

 Jaume II, 69
Lleida 25001

Espanya Catalunya - 
  Tel. (+34) 973 702 700

 (Fax. +34) 973 702 702
e-mail: direccio@eps.udl.cat [ mailto:direccio@eps.udl.cat ]

http://www.eps.udl.es/
http://www.udl.cat/
http://www.udl.cat/
http://www.udl.cat/




ITB Institut Teknologi Bandung [ http://www.international.itb.ac.id/web/ ]

Jalan Ganesha 17
Bandung 40132
West Java - Indonesia
Tel. (+62) 22 2504282
e-mail: iro@itb.ac.id [ mailto:iro@itb.ac.id ]
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