Etapes del Procés
d’Admissió i Matrícula
Per fer la sol·licitud d’admissió en els nostres programes de màster,
necessitem una sèrie de documents per tal de que pugui ser valorada la teva admissió.

Preinscripció online
La preinscripció es realitza online a través de la nostra pàgina web
www.iqs.edu/ca/preinscripcio-master
El primer pas és crear-te una compta amb el teu usuari i password.
Amb aquestes dades podràs comprovar a tot moment l’estat de la teva sol·licitud.
Si ja ets alumne IQS, la preinscripció l’has de fer directament des del teu entorn
SIGMA i estàs exempt del pagament de la mateixa.

Documentació a pujar:
• Transcripció de l’expedient acadèmic amb nota mitja obtinguda (barem de 0-10).
• 1 fotografia tipus DNI a color i amb fons blanc.
• Fotocòpia DNI (o passaport) vigent per les dues cares.
• Document acreditatiu del nivell d’anglès necessari per cursar el Màster
(consultar apartat "idioma requerit").
Els alumnes IQS estan exempts de presentar aquest document.
Durant el procés, cal abonar 100 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient que podràs
fer online a través de targeta de crèdit. Aquest import serà retornat només quan l’estudiant no
sigui admès per IQS.
Si els teus estudis d’accés han estat cursats fora de la Unió Europea, hauràs d’aportar una carta
emesa per la universitat on els has cursat que confirmi que el títol aconseguit és oficial i et permet
accedir a un Màster Oficial al país d’aquesta universitat.
En finalitzar la sol·licitud de preinscripció, la plataforma de preinscripció et comunicarà la correcta
recepció de la documentació requerida.
La Comissió d’Admissions estudiarà la teva sol·licitud i, en cas de ser favorable, t’enviarà una
carta d’admissió conjuntament amb les indicacions perquè puguis realitzar la reserva de plaça
i el procediment per a la matriculació.
Per qualsevol consulta addicional contactar amb: secretaria@iqs.url.edu

Confirmació d’admissió
Una vegada es resolgui l’estudi de la teva candidatura per la Comissió d’Admissions,
IQS t’informarà de la teva admissió mitjançant correu electrònic en un termini màxim
de 15 dies a partir del dia que vas fer la preinscripció online. Dins d’aquest període
IQS també contactarà amb tu per si necessites complements formatius previs.
En cas de ser admès, la matrícula quedarà condicionada al compliment de tots els
requisits necessaris.

Reserva de plaça (prematrícula)
La reserva de plaça és obligatòria i garanteix la plaça en els estudis escollits.
Un cop admès, en un termini màxim de 2 setmanes, has de fer el pagament de la
reserva de plaça des de la plataforma de preinscripció online mitjançant targeta de
crèdit (3.000 $ pel Master in Global Entrepreneurial Management i 1.000 € per a la
resta de màsters).
La reserva de plaça no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import
total de la matrícula una vegada efectuïs la matriculació.
L’import de la reserva de plaça només es retorna en cas que l’estudiant no compleixi
amb els requisits d’accés als estudis d’IQS.
Un cop efectuat el pagament de la reserva de plaça rebràs per correu electrònic el dia
i l’hora del mes de juliol assignat per formalitzar la matrícula de manera presencial
a IQS. Si no fas la reserva de plaça pots perdre el dret a la teva plaça.

Matrícula
La matrícula s’inicia el 15 de juliol de 2019. La matrícula és presencial
i ha de realitzar-la l’estudiant o, extraordinàriament, un familiar directe.

Documentació necessària per a la Matrícula:
• Fotocòpia compulsada del títol d’accés o del resguard del títol.
• Expedient acadèmic oficial que contempli la nota mitja en escala 0-10.
• Document acreditatiu del nivell d’anglès necessari per cursar el Màster
(consultar apartat "idioma requerit").
Si decideixes fer el pagament domiciliat, hauràs de presentar l’original de l’ordre
de domiciliació i endeutament directe "SEPA" complimentat i signat pel titular del
compte bancari. El "SEPA" el trobaràs al web d’IQS, a l’apartat de procés d’admissió
i matrícula. Aquesta modalitat de pagament no serà possible per als alumnes que
no disposin de compte corrent espanyol, ni per als alumnes del Master in Global
Entrepreneurial Management.
Si preveus que et faltarà algun document, agrairem que et posis en contacte amb
Secretaria General d’IQS al Tel. (34) 93 267 20 01.

Idioma Requerit

No podràs procedir a la matriculació si no aportes
tota la documentació sol·licitada
Per realitzar qualsevol dels Màsters IQS es requereix acreditar un nivell d’anglès B2, excepte el
Master in Global Entrepreneurial Management, el qual requereix un TOEFL 80 (Internet Based
Score) o l’equivalent en IELTS o TOEIC. Hauràs de facilitar un document acreditatiu al moment
de la preinscripció.
Quan no disposis de cap títol oficial, podràs realitzar el test propi de nivell IQS, que tindrà lloc en
la mateixa institució els dies 28 de juny i el 6 de setembre a les 09.00 h. Per poder fer l’examen,
hauràs d’informar a Secretaria General d’IQS el dia que esculls per fer aquest test.
El test propi de nivell d’IQS no està disponible pels alumnes que vulguin cursar el Master in Global
Entrepreneurial Management. En aquest cas sempre s’ha de facilitar un document oficial on s’acrediti
el nivell d’anglès. En el cas que siguis alumne IQS, estàs exempt de presentar aquest certificat.

Equivalències pertinents
al nivell B2 d’anglès

Cambridge

First Certificate in English (FCE)

TOEFL

61-79

IELTS

5.0/5.5/6.0

Trinity Grades

7,8,9

Import de la matrícula i Formes de pagament
Import de la matrícula
El preu del crèdit varia entre 199 € i 238 € (excepte en el cas del Master in Global
Entrepreneurial Management, que s’imparteix a tres universitats).
Per a més informació sobre el preu del teu màster, consulta amb admissions@iqs.edu

Formes de pagament
Pagament fraccionat
mitjançant rebuts domiciliats

Pagament únic
• Mitjançant un rebut no domiciliat que generarà
la matrícula i que es podrà fer efectiu:
· Per Internet, Caixer o descarregant-se l’App, serà
necessari ser client i tenir contractats els serveis
de banca online de qualsevol de les següents
entitats financeres: CaixaBank, Banco Santander
i Banco Sabadell.

• Un primer rebut, per un import del 37% de
l’import total de la matrícula en el que es
descompta la reserva de plaça.
• Nou rebuts ajornats amb venciment el dia 5
de cada mes. Aquesta modalitat de pagament
té un recàrrec del 8% sobre l’import ajornat.

· Amb targeta de crèdit, a través de la web de
Caixabank www.caixabank.es
· Presencialment, és necessari presentar el document generat per la matrícula amb el codi de
barres i el CPR (Codi de Procediment de Recaudació) en qualsevol de les entitats financeres
següents: CaixaBank, Banco Santander, Banco
Sabadell i Caixa d’Enginyers.

Si decideixes domiciliar el pagament, hauràs de presentar necessàriament el document original de
l’ordre de domiciliació d’endeutament directe "SEPA", que trobaràs al web d’IQS a l’apartat de procés
d’admissió i matrícula, a la Secretaria General d’IQS.
Aquesta modalitat de pagament no serà possible per als alumnes que no disposin de compte corrent
espanyol, ni per als alumnes del Master in Global Entrepreneurial Management.

No podràs acollir-te a aquesta modalitat si no portes el document SEPA
degudament complimentat en el moment de realitzar la matrícula.
Una vegada realitzada la matrícula, qualsevol modificació sobre la mateixa que generi una quota
de més import, haurà de fer-se efectiva en un únic pagament, no podent ser fraccionat.
Consultar més informació de beques i ajuts en al següent web:
www.iqs.edu/ca/serveis/beques-i-financament

Les persones que realitzin el pagament des de fora del territori espanyol
hauran de fer-ho a través de flywire: www.flywire.com/pay/iqsland

Contacte Màsters
Admissions IQS

Secretaria General IQS

Per a informació addicional sobre
qualsevol dels programes de màster:

Per a qüestions relatives al procés
d’admissió i matrícula:

admissions@iqs.edu

secretaria@iqs.edu

Tel. (34) 932 672 020

Tel. (34) 932 672 001
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Més informació a:
Secretaria General IQS
Via Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel.(34) 932 672 001
secretaria@iqs.edu

PROGRAMES
UNIVERSITARIS IQS
Titulacions
SCHOOL OF MANAGEMENT

SCHOOL OF ENGINEERING

Graus

Graus
· Biotecnologia

Màsters
· Global Entrepreneurial Management
(íntegrament en anglès)
· International Marketing in a Digital Environment
/ International Marketing & Sales Management
(íntegrament en anglès)
· Auditoria i Control de Gestió
· Gestió Patrimonial i Financera
· Gestió d’Empreses Industrials / Industrial
Business Management
(grup en castellà i grup íntegrament en anglès)

Doctorats
· Competitivitat Empresarial i Territorial,
Innovació i Sostenibilitat (CETIS)

DOBLES GRAUS
· Biotecnologia + ADE

· Farmàcia
· Enginyeria en Tecnologies Industrials
· Enginyeria Química
· Química

Màsters
· Química Analítica
· Pharmaceutical Chemistry
(íntegrament en anglès)
· Ciència i Enginyeria de Materials
· Enginyeria Industrial
· Enginyeria Química
· Bioenginyeria
· Postgraduate Program in Biotech
and Pharmaceutical Industry*
(íntegrament en anglès)

Doctorats
· Bioenginyeria
· Química i Enginyeria Química

DOBLES MÀSTERS
· Un dels Màsters IQS School of Engineering

· Enginyeria en Tecnologies Industrials + ADE
· Química + ADE
· Enginyeria Química + ADE
· Química + Enginyeria Química
· Marketing International + dobles titulacions
amb universitats europees

+ Màster en Gestió d’Empreses Industrials
· Màster en Enginyeria Industrial + Màster
en Ciència i Enginyeria de Materials
· Màster en Enginyeria Química
+ Màster en Enginyeria Industrial

* Títol propi IQS

Via Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 020
comunicacioniqs@iqs.edu

www.iqs.edu

Estudis d’Enginyeria Química i
d’Enginyeria Industrial acreditats
per l’Engineering Accreditation
Commission of ABET

Tots els estudis d’ IQS
School of Management
estan acreditats per
l’AACSB (Association to
Advance Collegiate Schools
of Business, USA)

2019 - 2020.
Tots els estudiants que apareixen en aquest catàleg són alumnes IQS.

· Administració i Direcció d’Empreses
(progressiu cap a l’anglès)
· Business Administration and Management
(íntegrament en anglès)
· Marketing
(amb Dobles Titulacions Internacionals)

