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FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA
(FME) DE LA UPC
Qui som

La Facultat de Matemàtiques i Estadística
(FME) de la primera universitat tecnològica
de Catalunya, la UPC, acull molts dels
millors estudiants de secundària. L’FME és
pionera des de 1998 en dobles titulacions
en matemàtiques + enginyeries.
La Facultat forma titulats en Matemàtiques
i en Estadística preparats per integrar-se i
contribuir a l’avenç d’entorns científics,
tecnològics, empresarials, docents o
socioculturals.
Els estudis de matemàtiques de l'FME han
adquirit una reputació d'excel·lència, alt
nivell, qualitat i exigència acadèmica. Són
els estudis de matemàtiques únics a l'estat
espanyol que mantenen any rere any una
demanda superior a l'oferta, i els únics que
han rebut l’Acreditació d’excel·lència
segons l’Agència de Qualitat Universitària
AQU-2016. També és la carrera preferida
dels estudiants admesos en el programa

d'excel·lència de dobles titulacions de la
UPC.
Sobre els estudis d'Estadística, la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
la Universitat de Barcelona (UB) van decidir
organitzar conjuntament els títols de grau i
de màster en estadística. Aquesta opció
interuniversitària permet aprofitar les
diferents experteses dels departaments de
totes dues universitats que s'ocupen de
l'estadística i les seves aplicacions:
informàtica, TIC i investigació operativa,
economia, ciències socials i bioestadística...
Els titulats de l'FME són coneguts i molt
apreciats en sectors diversos. Les seves
ocupacions principals són:
banca i
finances, assegurances i serveis, indústria,
consultoria i administració, empreses TIC,
empreses biosanitàries, recerca i docència
a secundària i universitària, etc.
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FÒRUM FME
Objectius
El Fòrum FME de la Facultat de
Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC
té l’objectiu d’apropar els titulats i els
estudiants de la Facultat al món laboral i
professional.
Aquesta iniciativa és una oportunitat
perquè les empreses i institucions
coneguin de prop les habilitats i capacitats
professionals dels futurs titulats en
Matemàtiques i Estadística, uns perfils
molt versàtils i altament qualificats que
compten amb un satisfactori índex
d’inserció laboral: segons l’enquesta de
població activa (EPA) divulgada per l'INE
corresponent a l’any 2014, els matemàtics i
els estadístics són el qui menys pateixen

l'alt atur que hi ha a Espanya, tot just un
5,7% d'aquest col·lectiu està desocupat.
A la vegada, el Fòrum FME també és una
bona plataforma per enfortir lligams entre
l’FME i les empreses/ex-titulats per
aconseguir
col·laboracions
futures
(patrocinis, participació en projectes...).

Reformulat l’any 2009, i ja en format
actual,
el Fòrum FME
ha anat
incrementant l’interès i el nombre
d’empreses participants, una oportunitat
immillorable per les empreses per a
conèixer i trobar directament talent jove
altament qualificat i poder-los formar dins
l’empresa sense haver de passar per
costosos processos de selecció.
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FUNCIONAMENT
Descripció
El Fòrum FME s'estructura en dues parts: la
primera
són
presentacions
breus
(aproximadament 3 minuts de durada) de
cada una de les empreses participants, en
base a unes preguntes-guió que
prèviament se'ls han donat. Les
presentacions de les empreses no són
individuals sinó que es fan en grup, en
format taula rodona: un representat de
cada empresa és qui fa la presentació
compartint espai amb altres empreses. Al
final de cada bloc es preveu un torn obert
de preguntes.
Les presentacions són generalment
presencials;
tanmateix, en el cas
d’empreses que no tinguin seu a Barcelona
(o rodalies) o bé tinguin dificultats per a

desplaçar-se, s’ofereix la possibilitat de fer
presentacions a distància via Skype.
Una vegada acabada la ronda de
presentacions, comença la segona part del
Fòrum, on cada empresa disposa d’un
espai propi on podrà interactuar amb els
estudiants assistents , responent els seus
dubtes, recollint currículums i oferint
possibles ofertes laborals, convenis o
col·laboracions educatives.
A les empreses se’ls ofereix un espai al
vestíbul d’entrada de l’FME, amb una
taula, punt de llum i unes cadires que pot
ser personalitzat amb material propi de les
empreses (Roll-ups, flyers, marxandatge,
rètols corporatius...).
La participació al Fòrum FME és totalment
gratuïta per les empreses.

Fitxa tècnica
Data:

Darrer dimecres abril

Horari:

Presentació empreses:
Espai estands empreses:

11 a 13 h
13 a 15 h.

Equipament: Taula, cadires, punt de llum
Nº estudiants FME potencials: 200
(Grau Matemàtiques, Grau Estadística, Màsters i Doctorat)
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EMPRESES PARTICIPANTS 2017
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PARTICIPACIÓ
Informació i dades

Participar al Fòrum FME és molt fàcil:
Només cal accedir al formulari allotjat al
web de l’FME per a inscriure-us.
Formulari participació Fòrum
La participació és totalment gratuïta.

Per a més detalls, consultar al web de
l’FME, on trobareu tota la informació
actualitzada o bé posar-se en contacte amb
Secretaria de Deganat / telèfon 93 401 73
01.

Facultat de Matemàtiques i Estadística
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C. Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona
Telèfon 93 401 73 01
deganat.fme@upc.edu
Directori UPC UPCmaps
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