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Amb la mirada posada al curs 2020-2021, l'Escola Sert ha obert les inscripcions per als seus
postgraus i màster, dissenyats a partir de les demandes del mercat laboral i orientats a
l'especialització i l'actualització de coneixements.
Temes com la rehabilitació, la salut, la innovació o la sostenibilitat són presents en una oferta
formativa amb 7 postgraus i 1 màster i concebuda d'acord amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
· Màster en Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores[2]

·
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Postgrau en Rehabilitar des de l'Estructura [4]

· Postgrau en Rehabilitació
· Postgrau en Disseny de l'Hotel 3.0 [5]
· Postgrau en Facility Management[6]
· Postgrau en Project Management[7]
· Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura
· Postgrau en Arquitectura i Salut [9]
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Classes presencials amb totes les garanties
Les classes de tots els cursos es faran presencialment a les instal·lacions de l'Escola Sert
seguint totes les recomanacions d'higiene i seguretat que marquen les autoritats sanitàries,
però amb l'objectiu d'incentivar el networking i la relació amb els docents, els directors i el
mercat laboral. Tanmateix, el curs també es podran seguir i recuperar online a través del
Campus Virtual.
Apunta't a les sessions informatives!
T'interessa el màster o alguns dels postgraus? Consulta el calendari de sessions
informatives, durant les quals els directors dels programes n'explicaran tots els detalls.
Consulta el calendari!
· 10.06.2020: Sessió informativa del Postgrau en Facility Management
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· 18.06.2020: Sessió informativa del Màster en Direcció d'Empreses Immobiliàries
Innovadores (MDEI+I) [11]

· 25.06.2020: Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura
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