CIÈNCIA POLÍTICA
COMUNICACIÓ
ECONOMIA I EMPRESA
EDUCACIÓ
ESTUDIS SOCIALS
JURIDICOLABORAL

4
MÀSTERS OFICIALS
CURS 2007-2008

ÍNDEX

MÀSTERS OFICIALS

LA NOVA PROGRAMACIÓ OFICIAL DE POSTGRAU

2

CIÈNCIA POLÍTICA
•

GESTIÓ PÚBLICA

4

•

PENSAR I GOVERNAR LES SOCIETATS COMPLEXES

6

COMUNICACIÓ
•

INNOVACIÓ I QUALITAT TELEVISIVES (DE TV3)

8

ECONOMIA I EMPRESA
•

INTERNATIONAL MASTER IN ECONOMIC ANALYSIS (MÀSTER INTERNACIONAL EN ANÀLISI ECONÒMICA)

10

•

RECERCA EN ECONOMIA APLICADA

12

EDUCACIÓ
•

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

14

•

EDUCACIÓ DE LES PERSONES ADULTES

16

•

EDUCACIÓ INTERCULTURAL

18

•

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L’EDUCACIÓ

20

•

RECERCA EN DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

22

•

RECERCA EN DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES I DE LES CIÈNCIES

24

•

RECERCA EN EDUCACIÓ

26

ESTUDIS SOCIALS
•

ESTUDIS TERRITORIALS I DE LA POBLACIÓ

28

•

EUROPEU EN TREBALL I POLÍTICA SOCIAL

30

•

INVESTIGACIÓ EN SOCIOLOGIA APLICADA

32

•

INVESTIGACIÓ ETNOGRÀFICA, TEORIA ANTROPOLÒGICA I RELACIONS INTERCULTURALS

34

•

PARTICIPACIÓ I POLÍTIQUES LOCALS

36

•

RECERCA EN ÀSIA ORIENTAL CONTEMPORÀNIA

38

JURIDICOLABORAL
•

ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA

40

•

INTEGRACIÓ EUROPEA

44

•

PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RISCOS A LA COMUNITAT

46

MÀSTERS ERASMUS MUNDUS
ECONOMIA I EMPRESA
•

MODELS AND METHODS OF QUANTITATIVE ECONOMICS (QEM) (MODELS I MÈTODES D’ECONOMIA QUANTITATIVA)

47

LA NOVA PROGRAMACIÓ OFICIAL DE POSTGRAU

ESTRUCTURA DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS
La nova estructuració dels ensenyaments universitaris s’organitza en estudis de grau i estudis de postgrau. D’una banda, els
estudis de grau condueixen a l’obtenció del títol oficial de grau, equivalent als actuals de diplomat i llicenciat. De l’altra, els
estudis de postgrau condueixen als títols oficials de màster i de doctor/a.
En aquest marc, el postgrau es configura íntegrament com una etapa d’estudis amb ple reconeixement oficial, cosa que fins
ara en aquest nivell només tenien els estudis de doctorat. D’aquesta manera, la formació superior que imparteixen les nostres
universitats s’homologa a la que s’ofereix en els altres països capdavanters d’Europa i del món.
Pel que fa al postgrau, les universitats catalanes, amb l’aprovació de l’anterior Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació (DURSI), van començar a oferir els primers nous màsters oficials el curs 2006-2007. Pel que fa als estudis de grau, les
universitats catalanes han participat des del curs 2004-2005 en el Pla pilot d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior.
ESTRUCTURA ACTUAL DELS ESTUDIS

NOVA ESTRUCTURA DELS ESTUDIS

ESTUDIS DE 1r CICLE

ESTUDIS DE GRAU (inici previst curs 2008-2009)

Diplomat/ada
Mestre/a
Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a

Grau
(Càrrega lectiva: de 180 a 240 crèdits ECTS)
(Durada: de 3 a 4 anys)
ESTUDIS DE POSTGRAU (inici curs 2006-2007)

ESTUDIS DE 1r I 2n CICLE / ESTUDIS DE 2n CICLE
Llicenciat/ada Arquitecte/a Enginyer/a

ESTUDIS DE 3r CICLE
Doctor/a

Màster oficial

Doctorat

Màster
professionalitzador,
acadèmic, de recerca
(càrrega lectiva: de 60
a 120 crèdits ECTS)

Doctor/a
Període de Formació
(Càrrega lectiva: 60
crèdits ECTS)
Període d’Investigació
(Inclou la tesi doctoral)

ELS MÀSTERS OFICIALS
•

UN MODEL D’APRENENTATGE BASAT EN EL SISTEMA EUROPEU DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Els nous màsters oficials segueixen un model docent basat en l’estudiant com a centre del procés d’aprenentatge. La càrrega
lectiva es mesura en crèdits ECTS, que comptabilitzen l’assistència a classe, la preparació de treballs, les hores d’estudi,
les pràctiques, les proves, etc. Un crèdit ECTS equival a 25 hores de feina.
Els programes de màster tenen un extensió mínima de 60 crèdits i màxima de 120, segons la formació prèvia de l’estudiant.

•

MODALITATS DE MÀSTERS
Els màsters oficials poden correspondre a diverses modalitats, segons les finalitats de formació que persegueixen. Essencialment,
els màsters proporcionen una formació avançada per a assolir una especialització acadèmica o professional, o bé promouen
la iniciació a la recerca.

•

TIPUS DE MÀSTERS
Hi ha màsters organitzats per una única universitat i d’altres d’organitzats conjuntament per més d’una universitat. En els
màsters interuniversitaris hi ha una universitat que coordina i diverses de participants. En els màsters Erasmus Mundus,
l’estudiant ha de cursar els estudis en almenys dues universitats diferents.

•

PERSPECTIVES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS
Amb aquesta reforma es pretén la convergència dels diferents sistemes europeus d’educació per tal de facilitar la mobilitat
tant dels estudiants com dels futurs professionals, els quals podran exercir l’activitat professional als països europeus més
fàcilment, sense homologació.
Així mateix, els màsters oficials són la via ordinària d’accés als doctorats.

ELS ESTUDIS DE DOCTORAT
Si es vol continuar la carrera acadèmica o de recerca, es pot accedir a un doctorat.
El títol de doctor s’obté amb l’elaboració i aprovació d’una tesi doctoral com a treball original de recerca.
El programa de doctorat comprèn un període de formació i un període d’investigació.
Poden accedir al període de formació els estudiants que tinguin un títol de grau. Per accedir al període d’investigació cal haver
superat el període de formació o haver obtingut un títol de màster.
ACCÉS ALS MÀSTERS OFICIALS
•

REQUISITS D’ACCÉS
Pot accedir-hi qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial, és a dir, llicenciatura, enginyeria, arquitectura i també
diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica.
A més dels actuals titulats, hi pot accedir qualsevol persona que tingui un dels nous títols de grau o que hagi cursat 180 ECTS
d’un d’aquests títols, sempre que aquests 180 crèdits comprenguin tots els continguts formatius comuns del títol de grau.
Així mateix, a alguns màsters oficials també poden accedir-hi les persones que hagin superat 3 anys d’estudis universitaris
oficials i un mínim de 180 crèdits dels plans d’estudis actuals, sempre que hagin superat tota la troncalitat del primer cicle.
Cal que consultin les condiciones específiques d’accés.
També poden accedir-hi, les persones amb un títol universitari estranger sempre que obtinguin l’homologació prèvia a un títol
que hi doni accés o bé, sense homologació, si es comprova que aquests estudis acrediten un nivell de formació equivalent
als títols estatals de grau i que faculten, en el país que va expedir el títol, per accedir a estudis de postgrau. (L’admissió
a un màster no significa pas el reconeixement ni l’homologació del títol previ però, un cop superats els estudis, el títol de
màster que s’obtingui sí que té plena validesa oficial.)
Si s’escau, es valorarà l’accés de persones que tinguin una altra titulació com ara, màsters propis, diplomatures de postgrau,
DESE, cursos de postgrau, etc.

•

PREINSCRIPCIÓ

Les persones que compleixin els requisits d’accés poden demanar l’admissió a un màster a la UAB, d’acord amb els criteris
establerts.
Cal omplir una sol·licitud i enviar-la a l’Escola de Postgrau, junt amb la documentació necessària mitjançant una còpia
electrònica (digitalitzada) o bé en paper.
Els documents que cal presentar són els següents:
- l’expedient acadèmic compulsat expedit per la universitat d’origen en què hi constin les matèries cursades, la durada, el
nombre de crèdits, les qualificacions, etc.
- el títol acadèmic.
- altres certificats de formació, si s’escau.
Podeu consultar els terminis de preinscripció, el lloc i la resta de documentació necessària, segons els requisits de cada
màster, al web de l’Autònoma.
•

MATRICULACIÓ
Les persones que rebin la resolució d’admissió a un màster, cal que facin una tutoria a la Coordinació del Màster.
El coordinador/tutor del màster signarà la llista dels mòduls als quals us heu de matricular.
Per tal de confirmar la matrícula, en el primer període d’inscripció, cal fer un pagament anticipat de 150 euros.
La matrícula es formalitza a la Gestió Acadèmica del centre on es faran els estudis del màster. Heu de lliurar les còpies
compulsades de la documentació d’admissió (si l’ha emès una universitat espanyola o de la Unió Europea o el Ministeri
d’Educació i Ciència) o bé les còpies legalitzades de la resolució d’admissió (si aquesta l’ha emesa la resta de països que
no integren la Unió Europea), junt amb la resta de documentació necessària.
El pagament de la matrícula es farà per domiciliació bancària. Es pot fer en un únic pagament o en dos terminis. També podeu
fer el pagament mitjançant la contractació d’un préstec.
Trobareu tota la informació sobre terminis de matrícula, pagaments, gratuïtats i descomptes, documentació necessària,
legalització, etc. al web de la Universitat (a l’apartat matrícula).
2
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CIÈNCIA POLÍTICA

MÀSTER EN GESTIÓ PÚBLICA

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•

•
•
•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•
•
•
•
•
•

Tenir un títol de grau o 180 ECTS acreditats en els àmbits de coneixement de Ciència Política, Sociologia, Economia
o Dret.
Diplomatures de Gestió i Administració.
Tenir una llicenciatura, un títol de grau o 180 ECTS acreditats d’altres àmbits de coneixement afins.
Alumnes de les llicenciatures/enginyeries abans esmentades amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures
troncals i obligatòries del primer cicle superades.
Titulació requerida per a l’admissió (currículum i certificació oficial).
Expedient acadèmic (nota mitjana).
Experiència curricular professional al llarg dels estudis (pràctiques).
Interès per cursar el mestratge (entrevista).
Capacitat de treball individual i en grup (carta de presentació de dos professors).
Coneixement de l’anglès.

PERFIL D’INGRÉS

Graduats superiors d’àmbits afins i que estiguin interessats en una formació professionalitzadora orientada
a la gestió pública

PLACES DE NOU
INGRÉS

50

INFORMACIÓ GENERAL
MÀSTER
INTERUNIVERSITARI

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (coordinadora)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

ITINERARI

Professional

CENTRES DOCENTS

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Escola d’Administració Pública de Catalunya

ITINERARIS

Recerca / Professional

OBJECTIUS
FORMATIUS

Desenvolupar els coneixements i les competències necessàries que, amb una orientació multidisciplinària,
permetin a l’estudiant exercir com a professional en l’àmbit de la gestió pública.

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•
•

•

•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•
•
•

Saber (coneixements):
Identificar i comprendre fenòmens socials i polítics complexos.
Entendre conceptes, teories i metodologies que, provinents de diverses disciplines, són útils en l’exercici
de la gestió pública.
Saber fer (habilitats):
Aplicar els coneixements adquirits a casos pràctics. Analitzar problemàtiques socials i polítiques reals, diverses
i complexes.
Dissenyar processos d’intervenció en situacions i problemàtiques socials i polítiques específiques.
Avaluar processos d’intervenció en la realitat social i política.
Anàlisi crítica de problemes socials i polítics, resolució de problemes.
Presentar de manera constructiva i efectiva continguts complexos i propostes d’actuació.
Treballar en equip, sabent identificar el rol on se sent més còmode; treballar en entorns diversos.
Organització eficient i eficaç del propi temps, capacitat d’autoaprenentatge que permeti adreçar problemàtiques
en entorns diversos.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Matí

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Majoritàriament català i en menor presència castellà i anglès.

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

TOTALS

2n curs

40

60

MÒDULS OBLIGATORIS
•
•
•

Economia del Sector Públic
Organització, Recursos Humans i Gestió
Pràctiques Professionals itinerari professionalitzador
MÒDULS OPTATIUS

•
•

Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques
Instruments d’Administració i Gestió Pública

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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CIÈNCIA POLÍTICA

MÀSTER EN PENSAR I GOVERNAR
LES SOCIETATS COMPLEXES
ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•
•
•
•
•
•
•

Llicenciats i graduats en Ciència Política o en àmbits de coneixements afins.
Alumnes de les llicenciatures abans esmentades amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures troncals
i obligatòries del primer cicle superades.
Titulació (es prioritzaran els titulats de Ciència Política i/o Relacions Internacionals)
Expedient acadèmic
Coneixements d'anglès i francès
Estudis complementaris
Interès per cursar el mestratge
Capacitat de treball individual i en equip (cartes de presentació de dos professors dels quals s’hagi estat alumne).
Entrevista personal

PERFIL D’INGRÉS

Graduats superiors d’àmbits afins que estiguin interessats en la reflexió teòrica i l’aplicació d’aquesta a l'estudi
de les societats complexes.

PLACES DE NOU
INGRÉS

40

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

ITINERARIS

Acadèmic / Professional

OBJECTIUS
FORMATIUS

El programa està dissenyat per a proporcionar un coneixement avançat en els diversos àmbits de l'anàlisi política
que permeti a l'estudiant conèixer el funcionament de les societats complexes. El màster aprofundirà en el
coneixement de:
el procés històric de construcció de la teoria política i la seva correlació amb el desenvolupament de les institucions
polítiques.
les perspectives d’anàlisi de les diverses subcultures acadèmiques contemporànies, destacant especialment
les de l’entorn paneuropeu.
els sistemes de govern que existeixen; les teories normatives que els justifiquen; els debats acadèmics sobre
els punts forts i febles; l’evolució històrica dels sistemes de govern; les transicions democràtiques.
els processos relacionats amb el funcionament de la UE.
les principals institucions de la democràcia i el comportament polític.
els principals models teòrics i metodològics de l’anàlisi i la gestió de polítiques públiques.
els debats intel·lectuals actuals d’aquest àmbit de coneixement.

•

•

•

•
•
•
•

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•

•
•
•

•
•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Aplicar els coneixements i la comprensió del funcionament de les institucions en el marc d’un procés de reforma
institucional concret.
Avaluar la governança d’una institució o un sistema polític.
Proporcionar elements per a determinar les conseqüències polítiques dels diversos arranjaments institucionals.
Tractament de les dades bàsiques requerides per a l’anàlisi comparativa (fent ús de fons documentals diversos)
i per mantenir alta la capacitat de reciclatge professional constant en un entorn canviant.
Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de la recerca demanada.
Exposar amb convicció els resultats de la recerca.
Emprar les tècniques qualitatives i quantitatives més habituals quan s’elabora una recerca en ciència política.
Tenir un raonament crític i capacitat per a analitzar un problema i proposar una estratègia per a donar-li una
resposta o una solució. Ser capaç de desplegar una argumentació de manera racional i parsimoniosa.
Tenir un domini alt de l'expressió oral i escrita, fent ús de la terminologia adient i apropiada a la disciplina
concernida, amb un llenguatge clar i precís.
Coneixements de llengua anglesa.
Ser capaç de gestionar i ordenar un conjunt divers i complex de dades i fonts documentals, fent ús dels paquets
informàtics més habituals.
Capacitat d'integrar-se, de participar activament i de liderar, si escau, equips de treball integrats per persones
amb una formació semblant i/o equips pluridisciplinaris.
Capacitat per saber combinar l'exigència als altres amb l'autoexigència. Saber gestionar el temps disponible
i plantejar un ús eficient dels recursos a l’abast. Saber prendre decisions.
Saber assumir i/o delegar responsabilitats. Mantenir un esperit autocrític que permeti aprendre dels propis errors
i tenir una capacitat alta d’autoesmena.
Assumpció de la complexitat de la realitat social, de la seva diversitat i de les tensions a què està sotmesa,
i també com de la inexistència de dogmes inqüestionables.
Anteposar la importància de la dignitat humana i de l’esforç personal.
Tenir una ètica professional fonamentada en les conseqüències de les pròpies accions i de les responsabilitats
que porta associades.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Matí

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Castellà i també català i anglès.

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant
Itineraris
Acadèmic
Recerca

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

TOTALS

Itinerari acadèmic

60

60

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

OPTATIUS

TREBALL DE RECERCA

TOTALS

Itinerari recerca

20

20

20

60

MÒDULS OBLIGATORIS
ITINERARI ACADÈMIC
•
•
•
•
•
•

Tècniques d'Investigació
Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques
Institucions Polítiques Comparades
Teoria Política
Comportament Polític
Institucions i Integració Europea
ITINERARI RECERCA

•
•
•

Tècniques d'Investigació
Teoria Política
Treball de Recerca
MÒDULS OPTATIUS

•
•
•
•

Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques
Institucions Polítiques Comparades
Comportament Polític
Institucions i Integració Europea

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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COMUNICACIÓ

MÀSTER EN INNOVACIÓ I QUALITAT TELEVISIVES (DE TV3)

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ
CRITERIS
DE SELECCIÓ

Tenir un títol de llicenciat en Periodisme o Comunicació Audiovisual
•
•
•
•
•

Expedient acadèmic (60%)
Formació acadèmica o professional complementària en el camp de la televisió o àmbits afins al màster (10%)
Experiència laboral en televisió i, específicament, en l’àmbit temàtic del màster (10%)
Valoració de la motivació per part del candidat (20%)
Es prioritzaran els estudiants que compleixin els requisits d’accés el mes de juny anterior a l’inici del curs acadèmic
per al qual sol·liciten l’accés

PERFIL D’INGRÉS

Llicenciats i graduats en Periodisme o Comunicació Audiovisual

PLACES DE NOU
INGRÉS

30

INFORMACIÓ GENERAL
MÀSTER
INTERUNIVERSITARI

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (coordinadora)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

CENTRE DOCENT
ITINERARIS

www.upf.edu

Facultat de Ciències de la Comunicació
•
•

OBJECTIUS
FORMATIUS

•

•
•
•

COMPETÈNCIES
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Formats de Programes Basats en la Realitat (professional)
Formats de Programes de Ficció (professional)
L’objectiu general és la formació de professionals de la televisió amb un nivell alt de coneixement del mitjà
i el seu entorn i de les principals funcions professionals de la televisió, que suposi una continuïtat en el contingut
sobre televisió de les actuals llicenciatures o futurs graus.
Es posarà un èmfasi molt especial en dos factors essencials d’excel·lència televisiva: la innovació i la qualitat.
Amb aquest objectiu, s’aprofundirà en l’anàlisi de noves tendències i nous formats i en el coneixement de models
de TV i programes que destaquen per la seva qualitat, amb la participació activa de la televisió pública de Catalunya
(TVC). Aquesta institució contribuirà amb les seves instal·lacions, els seus professionals de reconegut prestigi
i la gestió de les classes pràctiques.
Altres objectius del màster en Qualitat i Innovació Televisives són:
Contribuir a la formació d’especialistes en les àrees on es detecten més necessitats a la indústria audiovisual
catalana, en un moment d’expansió i de canvis profunds que requereixen noves habilitats i estratègies.
Potenciar Barcelona com a centre de transmissió de coneixement en l’àmbit audiovisual.
Retornar a la societat catalana el patrimoni de coneixement que TVC ha pogut adquirir al llarg d’aquests anys.
Contribuir a l’apropament entre el món universitari i el professional.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
Domini dels processos creatius d'ideació i guionatge de productes televisius.
Domini de les teories del guió i de la narrativa audiovisual.
Adquisició de tècniques innovadores de realització dels programes de ficció i dels basats en la realitat.
Capacitat per articular els processos de càsting i la direcció d’actors.
Domini dels sistemes de producció de ficció i de documentals, en una cadena televisiva.
COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS
Capacitat per a la gestió de la professió, en el camp de la televisió en alt grau d’especialització.
Coneixement especialitzat del mitjà televisiu.
Habilitat en la presa de decisions i en la direcció d’equips de programes televisius.
COMPETÈNCIES INTERPERSONALS
Capacitat per treballar en equips amplis i cada cop més multidisciplinaris.
Capacitat crítica i autocrítica.
Capacitat per presentar projectes televisius a públics experts.
COMPETÈNCIES SISTÈMIQUES
Capacitat per desenvolupar idees de projectes innovadors.
Capacitat per adaptar-se als nous entorns del mercat audiovisual.
Capacitat, un cop finalitzat el màster, per continuar l’aprenentatge de manera autònoma.
COMPETÈNCIES TRANSFERIBLES
Domini de la construcció de bíblies per a sèries televisives i guions per a formats basats en la realitat.
Capacitat per a l’escriptura i el desenvolupament d’escaletes, sinopsis i diàlegs.
Adquisició de tècniques per a la ideació i la caracterització de personatges.
Domini dels processos de planificació de programes i de plans de gravació.
Disseny i gestió de la producció de telesèries.

HORARI

Matí i Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Català

PREU VIGENT PER
CRÈDIT

28 euros

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: 60
Itineraris
Formats de Programes Basats en la Realitat (Professional)
Formats de Programes de Ficció (Professional)

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL MÀSTER

COMUNS D’ITINERARI

TOTALS

20

40

60

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
•
•

Mòdul Comú
Projecte Final
MÒDULS COMUNS D’ITINERARI
ITINERARI FORMATS DE PROGRAMES BASATS EN LA REALITAT

•
•

Formats de Programes Basats en la Realitat I
Formats de Programes Basats en la Realitat II
ITINERARI FORMATS DE PROGRAMES DE FICCIÓ

•
•

Formats de Programes de Ficció I
Formats de Programes de Ficció II

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Innovació-qualitat-televisives-TV3.pdf
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ECONOMIA I EMPRESA

INTERNATIONAL MASTER IN ECONOMIC ANALYSIS
(MÀSTER INTERNACIONAL EN ANÀLISI ECONÒMICA)
ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•

•

•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•

•
•
•
•
•
•

Tenir un nivell de llicenciat (B.A, B.S, etc.) o un títol equivalent a nivell de Bachelor Degree (per exemple, haver
superat 180 ECTS en el sistema europeu)
És aconsellable tenir estudis previs d'economia quantitativa, però els/les estudiants amb altres bases,
en especial les que proporcionin un bon nivell matemàtic, són igualment benvinguts.
Un bon nivell d'anglès.
L'excel·lència acadèmica: es tindran en compte principalment les notes obtingudes en les matèries que conformen
el perfil ideal, és a dir, matemàtiques i estadística
L'experiència internacional
Procedència internacional
Cartes de recomanació
Domini de l’anglès
Puntuació en el Graduate Record Examinations
Carta d’intencions

PERFIL D’INGRÉS

L'estudiant ha de tenir un bon nivell en matemàtiques, igual o superior al que s’adquireix en una llicenciatura
d’Economia, Matemàtiques o Física, per exemple. També ha de tenir un bon nivell d’anglès.

PLACES DE NOU
INGRÉS

25

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ITINERARI

Recerca

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster té com a objectiu oferir estudis avançats en el camp de l'economia impulsant la mobilitat dels/les
estudiants i professors/ores d'aquest camp, i un desenvolupament important en ambients internacionals.
En finalitzar el màster, l'estudiant serà capaç de:
Actuar com a expert d'alt nivell en economia quantitativa, amb domini dels seus models i mètodes.
Exercir un rol executiu en la indústria financera, en l'administració econòmica o en la investigació científica.
Utilitzar tècniques d'investigació.
Elaborar articles científics i comunicar-los de manera oral o escrita.
Identificar les aplicacions de l'economia quantitativa en política econòmica, finances i administració d'empreses.

•
•
•
•
•

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•

•
•
•
•

•

Dirigir, coordinar i executar programes en àmbits diversos de l'economia, com ara la indústria financera,
l'administració econòmica o la investigació científica.
Desenvolupar tasques de forma coordinada i col·laborativa en entorns internacionals.
Implementar els coneixements i els instruments teoricometodològics en situacions concretes.
Plantejar projectes d'investigació.
Defensar arguments i justificacions amb claredat i precisió tant en situacions laborals com en reunions científiques
internacionals.
Aplicar els coneixements d'economia quantitativa en l'anàlisi de política econòmica, finances i administració
d'empreses.

HORARI

Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Anglès

PREU VIGENT PER
CRÈDIT

28 euros

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: 120

CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

1r curs

60

OPTATIUS

TOTALS

2r curs

30

30

60

Totals

90

30

120

60

MÒDULS OBLIGATORIS
1R CURS
•
•
•
•

Economia I
Mètodes Quantitatius
Economia II
Models Econòmics
2N CURS

•
•

Treball de Recerca
Tècniques de Recerca en Economia
MÒDULS OPTATIUS

•
•
•
•
•

Econometria Avançada
Macroeconomia Avançada i Finances
Microeconomia Avançada
Temes de Macroeconomia i Finances
Temes de Microeconomia

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/International-economic-analysis.pdf
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ECONOMIA I EMPRESA

MÀSTER EN RECERCA EN ECONOMIA APLICADA

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•
•
•
•

Tenir una llicenciatura en Economia o Direcció i Administració d'Empreses.
Bon coneixement d'anglès.
Expedient acadèmic. Només s'admeten les sol·licituds amb una qualificació mitjana molt bona.
Bon coneixement d'anglès.
Valoració de dues cartes de recomanació de professors i investigadors que puguin avalar personalment el candidat.
Carta d'intencions i motivació.

PERFIL D’INGRÉS

Llicenciats en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses, amb un expedient acadèmic excel·lent,
coneixements sòlids de matemàtiques, microeconomia, macroeconomia i econometria, bon coneixement d'anglès
i d'informàtica a nivell d'usuari.

PLACES DE NOU
INGRÉS

25

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ITINERARI

Recerca

OBJECTIUS
FORMATIUS

L'objectiu és formar professionals en el camp de l'economia aplicada amb una base sòlida de teoria econòmica
i tècniques quantitatives per a la seva posterior integració en el món acadèmic, realitzant un doctorat, o professional.

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•

•

•
•
•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•

•
•
•
•

Coneixement dels continguts i de les metodologies orientats a la investigació econòmica aplicada per poder ser
competitius en el mercat de treball internacional.
Domini de les tècniques quantitatives necessàries per a resoldre els problemes amb els quals s'ha d'enfrontar
un economista.
Domini del software economètric necessari per a la recerca.
Coneixement de les tècniques de recerca per poder elaborar articles científics i informes d'investigació.
Capacitat per a fer avaluacions científiques del treball aliè.
L'estudiant disposarà dels coneixements i les habilitats per poder realitzar un doctorat i per poder incorporar-se
al mercat de treball en qualsevol posició executiva.
Capacitat d'estructurar i de transmetre informació complexa de forma ordenada mitjançant la comunicació oral,
especialment en les exposicions públiques a més d'un interlocutor.
Capacitat per a defensar en públic les pròpies idees.
Capacitat de crítica, tant vers el treball dels altres com del treball propi.
Capacitat per a treballar en equip de manera eficaç i responsable.
Capacitat d'efectuar recerca d'informació i en la utilització d'eines multimèdia.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Castellà i, ocasionalment, anglès

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: 120

CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

OPTATIUS

1r curs

45

15

2r curs

10

30

TREBALL DE RECERCA

TOTALS
60

20

60

MÒDULS OBLIGATORIS
•
•
•
•

Mètodes Quantitatius (MQ)
Economia Aplicada I (EA1)
Economia Aplicada II (EA2)
Instruments per a la Recerca en Economia Aplicada (IREA)
MÒDULS OPTATIUS

•
•
•
•
•
•

Economia Regional i Urbana (ERU)
Economia Laboral (EL)
Economia Pública (EP)
Economia Europea (EE)
Economia Ambiental (EAM)
Temes d'Economia Aplicada (TEA)

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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ECONOMIA I EMPRESA

MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•
•
•
•
•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•
•
•

•
•

PERFIL D’INGRÉS

Llicenciatura de Pedagogia.
Diplomatura en Educació Social o Educació Infantil.
Llicenciatura de Sociologia, d'Antropologia o de Psicologia o altres llicenciatures de ciències socials i humanitats.
Podran accedir al màster els alumnes amb títol de grau i els que han cursat 180 crèdits amb totes les assignatures
troncals i obligatòries del primer cicle superades de les llicenciatures/enginyeries abans esmentades.
Experiència o coneixement de l'organització i la direcció de centres educatius.
Expedient acadèmic i experiència en organització i direcció de centres educatius.
Curriculum vitae.
Carta personal dirigida a la Coordinació del Màster on s'expliquin les raons de l'elecció del màster i s'hi indiquin
els vincles de la seva investigació o proposta d'investigació.
Coneixement d'idiomes.
Justificació de la demanda i/o projecte d'investigació (si es presenta).
El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en l'àmbit de les ciències socials o humanes i experiència
en l'organització i gestió de centres educatius.

INFORMACIÓ GENERAL
MÀSTER
INTERUNIVERSITARI

Universidad de Deusto (coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona

CENTRE DOCENT

Facultat de Ciències de l'Educació

ITINERARI

Professional

OBJECTIUS
FORMATIUS

Donar resposta a la necessitat social de preparar professionals especialites en organització, direcció i gestió de
centres i institucions relacionats amb la formació, en un context de canvis i en un moment en el qual es sol·licita
al sector educatiu que millori els nivells de qualitat i aconsegueixi resultats més eficients.
Els objectius del màster són:
Actualitzar els coneixements de les organitzacions educatives i els nous procediments que existeixen per
gestionar-les.
Proporcionar eines per promoure els canvis organitzatius.
Professionalitzar i certificar, acadèmicament, la formació per la funció directiva.
Promoure l'intercanvi en temes de gestió.

COMPETÈNCIES

Coordinar i impulsar l'elaboració, desenvolupament i l'avaluació dels projectes de centre.
Coordinar el funcionament de les estructures que existeixen en el centre dinamintzant els seus processos i mètodes
de treball en l'equip.
Gestionar l'aprofitament òptim dels recursos materials, econòmics i funcionals que hi ha en el centre.
Assumir i exercir la direcció del personal del centre.
Realitzar el seguiment dels processos i analitzar els seus resultats.
Assumir la iniciativa i la responsabilitat d'analitzar les situacions i escollir o determinar els cursos d'acció més
adequats.
Estimular les persones i els equips a donar el millor d’ells mateixos per aconseguir els objectius comuns prèviament
establerts.
Facilitar la creació d'un clima de convivència que afavoreixi la interacció de persones i grups promovent
la informació, la comunicació i la motivació.
Integrar a la comunitat educativa en torn a una cultura i projecte comuns i exercir la seva representació.
Regular els espais de poder i de participació dels membres de la comunitat educativa i intervenir en la gestió dels
conflictes.
Afavorir i donar suport al desenvolupament personal i professional dels membres de la comunitat educativa.
Facilitar la revisió i la reflexió crítica per promoure el canvi i la innovació en el centre.
Estimular la orientació del centre per aconseguir resultats, detectant necessitats i introduint accions de millora.
Promoure les relacions d'intercanvi i col·laboració amb els agents de l'entorn.
Elaborar, desenvolupar i avaluar un projecte de direcció que defineixi el model de direcció i lideratge de l’equip
directiu, així com el seu projecte estratègic d'intervenció en relació amb la comunitat educativa.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps parcial

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Bianual

HORARI

Horaris especials

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Castellà

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: 60

CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

TOTALS

2r curs

60

60

MÒDULS OBLIGATORIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El centre educatiu com a organització
La gestió administrativa i econòmica de les institucions educatives
Lideratge i direcció
La direcció com a equip
La gestió de les persones
La gestió dels plantejaments institucionals
La gestió de relacions amb l'entorn. El canvi i la innovació
L'avaluació institucional
La gestió dels recursos materials i funcionals
Projecte d'investigació o d'innovació en la direcció

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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EDUCACIÓ

MÀSTER EN EDUCACIÓ DE LES PERSONES ADULTES

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•
•
•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•
•
•
•

PERFIL D’INGRÉS

•

•

•
•
•
•

PLACES DE NOU
INGRÉS

Llicenciatura de Pedagogia, Psicopedagogia o Psicologia.
Llicenciatures en ciències, ciències socials o ciències de la salut.
Mestres i diplomats d’Educació Social, Relacions Laborals i Treball Social.
Alumnes de les llicenciatures abans esmentades amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures troncals
i obligatòries superades.
Experiència professional prèvia en l'àmbit de l'educació.
Expedient acadèmic: valoració de la nota mitjana.
Competències lingüístiques bàsiques.
Altres criteris complementaris que estableixi la Comissió de Coordinació del Màster.
Estudiants de grau que han acabat estudis de: Mestre, especialitat de Primària, Educació Social, Treball Social,
Infermeria, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Humanitats, Ciències, Ciències Socials, Ciències de la Salut
i Filosofia i Lletres.
Persones amb estudis inacabats de les titulacions anteriors: amb 3 cursos complets i totes les assignatures troncals
del primer cicle aprovades i/o amb 180 crèdits ECTS aprovats.
Docents en actiu en l'àmbit de la FPA.
Professionals de l'educació integrats en serveis educatius.
Tècnics d'educació de l'administració local / autonòmica.
Educadors i animadors sociocomunitaris.
50

INFORMACIÓ GENERAL
MÀSTER
INTERUNIVERSITARI

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (coordinadora)
UNIVERSITAT DE BARCELONA

CENTRE DOCENT
ESPECIALITATS

Facultat de Ciències de l’Educació
•
•
•

OBJECTIUS
FORMATIUS

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

Formació Bàsica per a Adults, itinerari professional
Formació i Treball, itinerari professional
Formació i Xarxes Socials, itinerari professional
Formar i acreditar, des de l'educació, un especialista en processos formatius de persones adultes. Està dirigit a
totes aquelles persones que vulguin consolidar-se com a professionals de la formació de persones adultes en els
seus diferents àmbits: la formació bàsica, la formació i el treball i la formació i les xarxes socials (formació
i participació per al desenvolupament social).

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analitzar i interpretar críticament els canvis i les tendències que introdueix la societat de la informació en relació
amb el treball, la cultura i la participació ciutadana.
Analitzar i valorar els diferents models de formació de persones adultes.
Comprendre les característiques pròpies de l’aprenentatge adult i aplicar-les als processos formatius.
Conèixer les característiques diferencials del desenvolupament de persones adultes amb diferents capacitats
i de quina manera aquestes condicionen els seus processos d’aprenentatge.
Analitzar les tendències del mercat de treball i les necessitats de formació laboral.
Conèixer la configuració actual de les organitzacions econòmiques.
Distingir els diferents paradigmes d’educació intercultural.
Conèixer les diferents realitats organitzatives i sistemes complexos.
Detectar i analitzar necessitats formatives.
Analitzar les exigències de les organitzacions davant els reptes de la FPA.
Planificar, coordinar i gestionar actuacions de formació.
Elaborar i coordinar projectes europeus.
Treballar en xarxa i de forma cooperativa amb altres professionals de l’entorn.
Gestionar els recursos necessaris per a la FPA.
Crear recursos especialitzats adequats al col·lectiu, incloent-hi les TIC.
Aplicar metodologies de formació adult.
Descobrir les potencialitats del territori i aprofitar-les per a ampliar les possibilitats de la FPA.
Desenvolupar projectes i accions per a potenciar la igualtat d’oportunitats i la igualtat de gènere.
Promoure processos de canvi en les persones, els grups i les organitzacions.
Investigar i ser crític amb la recerca existent entorn de la FPA.
Analitzar bones pràctiques i transferir els factors aplicables a altres realitats.
Avaluar les polítiques, programes i accions concretes de formació.
Valorar l'oferta formativa adreçada a adults.
Seleccionar experts que participin en la formació.
Agrupar l'alumnat d’acord amb les activitats.
Realitzar estudis per a definir les línies d'actuació futures.
Acreditar la qualitat de la formació.
Crear empreses i serveis de formació.
Consultoria de formació.

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•

•
•

•

Originalitat en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
Aplicar els seus coneixements i les seves habilitats per a resoldre problemes, en entorns nous o no familiars
i en contextos amplis relatius al seu camp d’estudi.
Integrar coneixements i formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada.
Ser capaç de comunicar les seves conclusions, els seus coneixements i el marc conceptual en què es basen,
tant a audiències expertes com no expertes.
Habilitats d’aprenentatge per a continuar els estudis de manera autònoma.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Català

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant
Especialitats
•

Formació Bàsica per a Adults

•

Formació i Treball

•

Formació i Xarxes Socials

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL MÀSTER

COMUNS D’ESPECIALITAT

OPTATIUS

TOTALS

Formació Bàsica per a Adults

30

20

10

60

Formació i Treball

30

20

10

60

Formació i Xarxes Socials

30

20

10

60

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTERS
•
•

Fonaments Psicopedagògics i Socials de la Formació de Persones Adultes
El Pràcticum i la Pràctica Professional
MÒDULS COMUNS D’ESPECIALITAT

•
•

•
•

•
•

FORMACIÓ BÀSICA PER A ADULTS
Models i Programes de Formació Bàsica
Estratègies i Recursos Didàctics per a la Formació Bàsica
FORMACIÓ I TREBALL
Formació a les Organitzacions
Orientació i Inserció Sociolaboral
FORMACIÓ I XARXES SOCIALS
Educació i Participació Social
Educació i Inclusió Social
Els estudiants d’una especialitat poden cursar com a optatius els mòduls obligatoris de les altres dues especialitats.
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
16
17

EDUCACIÓ

MÀSTER EN EDUCACIÓ INTERCULTURAL

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•
•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•

PERFIL D’INGRÉS

•

•

•
•
•
•

PLACES DE NOU
INGRÉS

Llicenciatura en qualsevol titulació de ciències socials o humanitats.
Diplomatura en qualsevol especialitat de Magisteri o diplomats d’Educació Social.
Alumnes de les llicenciatures abans esmentades amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures
troncals i obligatòries superades.
Experiència professional prèvia en l’àmbit de l’educació.
Valoració de la nota mitjana de l’expedient acadèmic.
Estudiants de grau d’Educació que acaben de finalitzar els seus estudis.
Docents d’ensenyaments no universitaris en actiu.
Professionals de l’educació integrats en serveis educatius.
Tècnics d’educació de l’administració local i/o autonòmica.
Educadors i animadors en el lleure en actiu.
50

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT
ESPECIALITATS

Facultat de Ciències de l’Educació
•
•

OBJECTIUS
FORMATIUS
COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

Proporcionar competències per a dissenyar i gestionar un desenvolupament curricular de naturalesa intercultural
en un centre educatiu, i també per a planificar i gestionar les accions educatives necessàries per a atendre població
nouvinguda en condicions d’equitat i un marc d’inclusió.
•

•

•
•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

Desenvolupament i Gestió del Currículum Intercultural, itinerari professional
Gestió de l’Atenció Educativa a Ciutadans Nouvinguts, itinerari professional

•
•

•
•

•

Analitzar críticament els processos socials d’abast internacional que expliquen els fenòmens de diversitat cultural
i exclusió social.
Relacionar l’impacte educatiu de la diversitat cultural i l’arribada de població nouvinguda amb les característiques
i necessitats concretes d’un territori.
Dissenyar i posar en marxa el desenvolupament d’un projecte curricular de centre de naturalesa intercultural.
Preveure i organitzar els dispositius educatius necessaris per a facilitar l’aprenentatge dels ciutadans nouvinguts.
Gestionar projectes que aborden la diversitat cultural dels ciutadans d’un territori des d’un plantejament comunitari.
Originalitat en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
Aplicar els seus coneixements i les seves habilitats per a resoldre problemes, en entorns nous o no familiars
i en contextos amplis relatius al seu camp d’estudi.
Integrar coneixements i formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada.
Ser capaç de comunicar les seves conclusions, els seus coneixements i el marc conceptual en què es basen, tant
a audiències expertes com no expertes.
Habilitats d’aprenentatge per a continuar els estudis de manera autònoma.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Català

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant
Especialitats
•

Especialitat 1: Desenvolupament i Gestió del Currículum Intercultural

•

Especialitat 2: Gestió de l’Atenció Educativa a Ciutadans Nouvinguts

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL MÀSTER

COMUNS D’ESPECIALITAT

OPTATIUS

TOTALS

Desenvolupament i Gestió
del Currículum Intercultural

15

35

10

60

Gestió de l’Atenció Educativa
a Ciutadans Nouvinguts

15

35

10

60

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
•

Diversitat Cultural, Exclusió Social i Educació en Societats Complexes.
MÒDULS COMUNS D’ESPECIALITAT
ESPECIALITAT 1

•
•
•

Gestió del Currículum Intercultural a l’Aula
Pràctiques de Desenvolupament Curricular
Comunicació Intercultural
ESPECIALITAT 2

•
•
•

Gestió Educativa amb Ciutadans Nouvinguts en Centres Educatius
Pràctiques d’Atenció Educativa a Ciutadans Nouvinguts
Diversitat Cultural i Acció Educativa en Contextos Comunitaris
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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EDUCACIÓ

MÀSTER EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'EDUCACIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•

•
•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•
•
•

PERFIL D’INGRÉS

•

PLACES DE NOU
INGRÉS

Mestre. Especialitats d’Educació Infantil, d’Educació Primària, de Llengües Estrangeres, d’Educació Musical,
d’Educació Física o d’Educació Especial i diplomats d’ Educació Social o Treball Social.
Llicenciats de Pedagogia, Psicopedagogia, Sociologia, Ciències Polítiques, Psicologia o Antropologia.
Estudiants que hagin acabat tres cursos complerts amb totes les assignatures troncals aprovades, llicenciats en
països extracomunitaris o alumnes de les llicenciatures esmentades més amunt, amb 180 crèdits cursats
i totes les assignatures troncals i obligatòries de primer cicle superades.
Expedient acadèmic
Experiència professional
Entrevista
Titulats i professionals en actiu que vulguin obtenir una especialització professional en la planificació, la gestió,
el desenvolupament i l’avaluació educativa.
50

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT
ESPECIALITATS

Facultat de Ciències de l’Educació
•
•
•
•

OBJECTIUS
FORMATIUS

•

•
•

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•
•
•
•
•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•
•
•
•
•
•

Desenvolupament Sociocomunitari, itinerari professional
Direcció d’Institucions Educatives, itinerari professional
Educació i Treball, itinerari professional
Disseny i Gestió de Recursos Tecnològics, itinerari professional
Desenvolupar els coneixements i les competències necessaris per a exercir com a professional de la planificació
i la gestió en institucions i entitats de formació.
Desenvolupar habilitats per a supervisar, dirigir, gestionar i assessorar les pràctiques educatives.
Formar professionals de nivell superior amb una visió àmplia dels processos educatius que es desenvolupen
en els territoris i les institucions.
Analitzar situacions i escenaris i donar respostes educatives apropiades.
Planificar i executar projectes educatius en entorns complexos.
Coordinar persones, grups, entitats i projectes educatius.
Avaluar activitats, programes i projectes de formació.
Innovar en activitats, processos, projectes i programes educatius.
Supervisar el funcionament de centres, entitats, programes, projectes, recursos i professionals de l’educació.
Habilitat en la comunicació interpersonal en el marc de les organitzacions.
Capacitat per a presentar públicament projectes, informes tècnics, etc.
Domini de les estratègies de resolució de problemes.
Flexibilitat i creativitat per a afrontar problemes emergents.
Capacitat per a liderar i dinamitzar grups i crear sinergies.
Capacitat per a prendre decisions en situacions d'incertesa i ser conseqüent amb les decisions preses.
Capacitat per a conduir reunions de manera eficient.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Català, majoritàriament, castellà, i eventualment, anglès.

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant
Especialitats
•

Especialitat A: Desenvolupament Sociocomunitari

•

Especialitat B: Direcció d'Institucions Educatives

•

Especialitat C: Educació i Treball

•

Especialitat D: Disseny i Gestió de Recursos Tecnològics

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL MÀSTER

COMUNS D’ESPECIALITAT

OPTATIUS

TOTALS

Especialitat A

15

35

10

60

Especialitat B

15

35

10

60

Especialitat C

15

35

10

60

Especialitat D

15

35

10

60

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
•

Política, Planificació i Gestió de l’Educació
MÒDULS COMUNS D’ESPECIALITAT

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ESPECIALITAT A
Desenvolupament Sociocomunitari
Intervenció Socioeducativa
Pràcticum
ESPECIALITAT B
Direccció d’Institucions Educatives
Desenvolupament Curricular i Organitzatiu
Pràcticum
ESPECIALITAT C
Educació i Treball I
Educació i Treball II
Pràcticum
ESPECIALITAT D
Disseny i Gestió de Recursos Tecnològics
Tecnologia Educativa
Pràcticum
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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EDUCACIÓ

MÀSTER EN RECERCA EN DIDÀCTICA
DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•

•
•

•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•
•
•

Llicenciatura de Filologia Catalana, Espanyola, Anglesa, Romànica (i d'altres llengües); Traducció i Interpretació,
Humanitats, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Periodisme, o Comunicació Audiovisual.
Diplomatura de Logopèdia o Mestre d'Educació Infantil, Primària, Llengua Estrangera o Audició i Llenguatge.
Alumnes de les llicenciatures esmentades amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures troncals i obligatòries
de primer cicle superades.
Titulacions d'altres països equiparables a les consignades a l'apartat anterior.
Expedient acadèmic
Experiència professional en ensenyament de llengua i/o literatura
Coneixement de llengües (anglès, francès, prioritàriament)

PERFIL D’INGRÉS

El màster està pensat, prioritàriament, per als graduats en filologies i en Magisteri. No obstant això, s’ha previst
l’admissió de graduats de les titulacions que se citen a l'apartat de "Requisits d'Admissió".

PLACES DE NOU
INGRÉS

30

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat de Ciències de l’Educació

ITINERARI

Recerca

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar a l’estudiant un coneixement avançat en els diversos àmbits de recerca de la didàctica de la literatura
i de les llengües primeres, segones o estrangeres. El programa permet a l’estudiant aprofundir en les àrees
temàtiques que més li interessen, i adquirir les destreses necessàries per a dissenyar i executar projectes de
recerca dins l'àrea.

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Coneixement de la problemàtica específica pel que fa a les metodologies de recerca en l’àmbit de les ciències
socials i capacitat per contrastar els plantejaments generals amb les característiques de cada situació concreta
de recerca.
Familiarització amb els principals instruments metodològics utilitzats en la recerca en ciències socials i amb les
seves possibilitats.
Capacitat per formular preguntes de recerca adequades i pertinents en l’àmbit de la didàctica de la llengua
i la literatura.
Domini de les principals fonts d’informació sobre recerca en ensenyament de llengües i literatura.
Coneixement del món educatiu i en especial de la realitat en què es desenvolupa l’ensenyament i l’aprenentatge
de les llengües i de la literatura. Sensibilitat per comprendre les característiques d’aquesta realitat complexa.
Capacitat per planificar, executar i avaluar seqüències didàctiques per a l’ensenyament de llengües i de literatura
en l’escolaritat obligatòria.
Familiarització amb els marcs conceptuals que majoritàriament donen suport a les principals línies de recerca
en el nostre àmbit.
Capacitat de síntesi i actitud de recerca de les noves aportacions.
Coneixement dels fonaments teòrics aportats per les diferents disciplines sobre ensenyament i aprenentatge
de llengües i de literatura en contextos multilingües.
Coneixement aprofundit en la llengua i/o la literatura que constitueix l’objecte d’ensenyament i aprenentatge
sobre el qual s’investiga.
Capacitat i coneixements per poder ser originals en el context d’investigació.
Capacitat per aplicar els coneixements en contextos complexos i multidisciplinaris, i per establir relacions entre
marcs teòrics diversos.
Capacitat d’anàlisi, de síntesi i d’organització de la informació.
Domini de les TIC com a eines per recollir, analitzar, ordenar, elaborar i comunicar la informació.
Capacitat per seleccionar, prioritzar i integrar la informació en una elaboració coherent.
Capacitat per comunicar amb claredat i precisió els resultats de la recerca i el procés seguit.
Actitud d’escolta atenta i d’observació de la realitat per tal de prendre consciència de la dimensió social, humana
i ètica de la recerca.
Esperit d’innovació, d’autocrítica positiva, de reflexió sobre la pròpia pràctica, per tal de poder adaptar la recerca
a les necessitats i situacions canviants.
Habilitats socials i compromís ètic per establir els contactes amb les persones i les institucions pertinents,
de manera que sigui possible fer recerca en entorns naturals.
Capacitat per donar resposta a les necessitats actuals del sistema educatiu en el nostre àmbit, respostes que
tinguin una fonamentació teòrica i empírica i que puguin aportar elements de reflexió en els àmbits de treball
específic.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps parcial

MODALITAT

Semipresencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda i horaris especials

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Català i castellà i, eventualment, anglès.

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

OPTATIUS

TOTALS

30

30

60

MÒDULS OBLIGATORIS
•
•

Metodologia de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Treball de Recerca
MÒDULS OPTATIUS

•
•
•
•
•
•

Recerca en Educació Lingüística en Societats Multilingües
Recerca en Planificació Curricular i Avaluació a les Àrees de Llengua i Literatura
Recerca en Didàctica de la Llengua Escrita
Recerca en Didàctica de la Llengua Oral
Recerca en Didàctica de la Literatura
Recerca en Llengua com a Vehicle d’Aprenentatge a les Àrees Curriculars
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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EDUCACIÓ

MÀSTER EN RECERCA EN DIDÀCTICA
DE LES MATEMÀTIQUES I DE LES CIÈNCIES
ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•

•

•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•
•
•
•
•
•

Llicenciats en Matemàtiques, en Ciències o en Ciències Ambientals: és necessari acreditar el títol.
Enginyers, arquitectes, llicenciats en Economia o en Informàtica o diplomats en Estadística: hauran d’acreditar
experiència docent i/o haver realitzat un màster d’educació secundària i/o el CAP.
Diplomats en Magisteri d’Educació Infantil o Primària: han d’acreditar, haver seguit, en la seva formació,
els itineraris d’especialitat de ciències i matemàtiques.
Hi podran accedir, també, els alumnes de les llicenciatures i enginyeries esmentades que hagin cursat 180 crèdits
i tinguin totes les assignatures troncals i obligatòries del primer cicle superades.
Expedient acadèmic.
Acreditació d’estudis en àmbits de caràcter proper (CAP; CQP; mestratges, etc.).
Experiència professional en el camp de l’ensenyament.
Coneixement d’idiomes.
Manifestació argumentada d’interessos.
Entrevista personal.

PERFIL D’INGRÉS

Estudiants amb interès per aprofundir i contribuir als camps de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències;
incidir en la innovació educativa; millorar la formació dels educadors de matemàtiques i de ciències; analitzar els
aspectes socials, culturals i polítics implicats en l’educació d’aquests camps de coneixement; i en l’avaluació de
la pràctica docent.

PLACES DE NOU
INGRÉS

30

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT
ESPECIALITATS

Facultat de Ciències de l’Educació
•
•

OBJECTIUS
FORMATIUS

•

•

•
•

•

•
•

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•
•

•
•

•

•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•

•
•
•

•
•

•
•

Recerca en Didàctica de les Ciències, itinerari recerca
Recerca en Didàctica de les Matemàtiques, itinerari recerca
Capacitar l’estudiant per identificar un problema de recerca en l’àmbit de l’educació en matemàtiques o en ciències,
tant formal com no formal, per situar-lo en el seu context social i teòric, donar-hi resposta mitjançant les
metodologies adients i comunicar-ne els resultats i les conclusions a les comunitats científiques i educatives,
i a les administracions corresponents, que en són els destinataris.
En finalitzar el màster l’estudiant serà capaç de:
Establir el problema de recerca i de les qüestions que s’han d’investigar; interpretar la complexitat de les situacions
d’ensenyament i d’aprenentatge tant formals com no formals.
Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que han d’orientar la seva recerca.
Utilitzar els mètodes, les tècniques i les estratègies de recerca i elaborar dissenys pertinents en relació amb el
problema de recerca en el seu context.
Analitzar quantitativament o qualitativament les dades obtingudes per a generar resultats i conclusions d’acord
amb els propòsits de la seva recerca.
Justificar la seva recerca d’acord amb els criteris de validesa i pertinença en l’àmbit en què l’ha proposat.
Presentar i justificar la seva recerca tant en l’àmbit científic com en l’àmbit social, utilitzant els mitjans i les formes
de comunicació adients.
L’estudiant haurà de conèixer:
Els principals referents de recerca en els camps concrets de la didàctica de les matemàtiques i de les ciències,
i també els continguts concrets d’aquests àmbits, incloent-hi aspectes d’història i d’epistemologia.
La gènesi, el desenvolupament i l’avaluació del coneixement matemàtic i científic, tant individualment com socialment.
Els aspectes rellevants de la psicologia, la sociologia, la sociolingüística i d’altres ciències, que són a la base
de les diverses dimensions de la recerca educativa en matemàtiques i ciències.
Els aspectes rellevants, teòrics i pràctics dels contextos que s’investiguin, relacionats amb l’educació formal
i no formal, inicial i continuada, presencial i virtual, per a analitzar-los com a objectes de recerca.
Les possibilitats de recerca i les recerques dutes a terme en dominis científics específics i en relació amb
l’aprenentatge i l’ensenyament de les matemàtiques i les ciències al llarg de la vida.
Anàlisi crítica del material publicat en el camp; capacitat d’extreure’n la informació i estructurar-la d’acord amb
les seves necessitats i situant-la en els paradigmes pertinents.
Anàlisi fonamentada de la complexitat de les situacions educatives.
Gestionar el procés de treball, els temps i els moments del disseny i del mateix aprenentatge.
Capacitat de comunicar la recerca i els seus resultats, utilitzant la tecnologia i els recursos pertinents en cada
moment, adaptant el discurs als receptors del missatge.
Capacitat per relacionar-se amb persones i institucions implicades en la seva recerca.
Capacitat per generar espais de comunicació i sinergies amb els educadors i la societat que ha de ser beneficiària
de la seva recerca.
Sensibilitat pel valor social de la recerca en educació i la necessitat d’abordar-la des de la seva complexitat.
Capacitat per incloure l’ètica pròpia de les recerques en educació, en particular, el respecte a la diversitat d’opinions
i maneres de ser i de fer.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda i horaris especials

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Català i castellà

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant
Especialitats
•

Recerca en Didàctica de les Ciències

•

Recerca en Didàctica de les Matemàtiques

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL MÀSTER

COMUNS D’ESPECIALITAT

OPTATIUS

TOTALS

Recerca en Didàctica
de les Ciències

40

10

10

60

Recerca en Didàctica
de les Matemàtiques

40

10

10

60

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
•
•
•

Dimensions de la Recerca Educativa en Matemàtiques i Ciències
Metodologia de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències
Treball de Recerca
MÒDULS COMUNS D’ESPECIALITAT

•

•

ESPECIALITAT DE RECERCA EN DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES
Fonaments Disciplinars i Metodològics per a la Recerca en Didàctica de les Matemàtiques
ESPECIALITAT DE RECERCA EN DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES
Fonaments Disciplinars i Metodològics per a la Recerca en Didàctica de les Ciències
MÒDULS OPTATIUS

•
•
•

Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques i les Ciències al llarg de la Vida
Recerca Educativa en Dominis Matemàtics Específics (només per a l’itinerari de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques)
Recerca Educativa en Dominis Científics Específics (només per a l’itinerari de Recerca en Didàctica de les Ciències)
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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EDUCACIÓ

MÀSTER EN RECERCA EN EDUCACIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•
•
•
•

CRITERIS
DE SELECCIÓ

•
•
•
•

Llicenciatura de Pedagogia, Sociologia, Antropologia o Psicologia.
Diplomatura d’Educació Social, Mestre. Especialitat d’Educació Infantil o Primària.
Alumnes que han superat el postgrau en Psicopedagogia o el postgrau en Educació Secundària.
Altres llicenciatures o títols de grau en ciències socials o humanitats.
Alumnes de les llicenciatures esmentades més amunt amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures troncals
i obligatòries de primer cicle superades.
Expedient acadèmic.
Curriculum vitae.
Carta personal, dirigida a la Coordinació del Màster, on s'expliquin les raons de l’elecció del màster.
Coneixement d'idiomes.

PERFIL D’INGRÉS

El perfil de l’estudiant requereix una formació prèvia en l’àmbit de les ciències socials o humanes.

PLACES DE NOU
INGRÉS

30

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat de Ciències de l’Educació

ITINERARI

Recerca

OBJECTIUS
FORMATIUS

Adquirir una formació especialitzada que habiliti els estudiants per a dissenyar i desenvolupar recerques
en qualsevol context, àmbit o situació educativa.

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•
•

•

•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•

•

Utilitzar les tècniques necessàries per a la recollida d’informació de diferents fonts.
Orientar teòricament la definició dels problemes d’investigació, determinar el tipus d’anàlisi que ha d’aplicar-se
i interpretar els resultats d’una investigació.
Utilitzar recursos teòrics, metodològics i epistemològics que afavoreixin el plantejament reflexiu en l’estudi,
l’anàlisi i la intervenció educativa.
Dissenyar, planificar, desenvolupar, adaptar i avaluar programes i processos educatius.
Formalitzar el treball o els estudis realitzats d’acord amb els protocols i cànons de recerca implicant diferents
eines (programes informàtics, etc.).
Identificar i relacionar de manera sistemàtica els principals elements d’informació significativa (conceptes, teories, etc.).
Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com a espai per compartir i crear
coneixement.
Comunicar conclusions, coneixements i idees propis i el marc conceptual en els quals es basen, tant a audiències
expertes com no expertes, i de manera clara i sense ambigüitats.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Català i castellà

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

OPTATIUS

TOTALS

30

30

60

MÒDULS OBLIGATORIS
•
•

Epistemologia i Metodologia de la Recerca Educativa
Treball de Recerca
MÒDULS OPTATIUS

•
•
•
•
•
•

Avaluació, Qualitat i Innovació en Educació
Disseny Curricular i Organitzatiu
Ètica i Antropologia
Educació i Treball
Intervenció Socioeducativa
Tecnologia Educativa
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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ESTUDIS SOCIALS

MÀSTER EN ESTUDIS TERRITORIALS I DE LA POBLACIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

CRITERIS DE SELECCIÓ

Tenir el títol de llicenciat/ada, batxiller/a o graduat/ada, o d'enginyer/a/arquitecte/a superior o tècnic/a. També
es podran admetre els/les estudiants que hagin superat un nombre de crèdits igual o superior a 180 crèdits ECTS
d'estudis superiors cientificotècnics.
•
•
•

Expedient acadèmic
Currículum
Entrevista i/o carta de motivació

PERFIL D’INGRÉS

L'estudiant ha de tenir una formació prèvia en àmbits del coneixement relacionats amb les ciències ambientals,
les socials, les humanitats o d’altres d'afins. L’especialitat d’Ordenació del Territori s’orienta també als graduats
procedents de les enginyeries i l’Arquitectura. En el cas de l’especialitat de Demografia, s’inclouen els alumnes
dels graus en Estadística i Matemàtiques i, en general, de ciències i enginyeries.

PLACES DE NOU
INGRÉS

25

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT
ESPECIALITATS

Facultat de Filosofia i Lletres
•
•
•

OBJECTIUS
FORMATIUS

Els/les estudiants en finalitzar el màster tindran una formació específica i especialitzada sobre els continguts
fonamentals dels diversos àmbits temàtics de la geografia, la demografia i l’ordenació territorial, amb un èmfasi
especial en les metodologies d'investigació que incorporen aquestes disciplines, així com en les habilitats per
intervenir en la planificació, la gestió i l’ordenació territorial i de la població, en la promoció econòmica i la gestió
dels recursos de les diferents administracions públiques.
•

•
•

•
•

•

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

Geografia, itinerari recerca / itinerari acadèmic
Ordenació del Territori i Desenvolupament, itinerari professional / itinerari recerca
Demografia, itinerari recerca / itinerari professional

•

•
•
•

•
•
•
•

En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:
Aplicar els coneixements teòrics, metodològics i instrumentals a l'anàlisi integrada i a la interpretació de processos
i problemes espacials, així com a l'elaboració de diagnosis territorials.
Interpretar la diversitat i la complexitat dels territoris.
Analitzar les interrelacions dels fenòmens ambientals amb altres fenòmens de tipus econòmic, demogràfic, social
i cultural.
Desenvolupar les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball.
Comunicar de forma clara els coneixements, les conclusions i les implicacions ètiques i socials a públics especialitzats
i no especialitzats.
Aplicar els coneixements adquirits per a l'ensenyament de la geografia en els estudis secundaris i superiors.
Analitzar i interpretar els processos socioterritorials amb la combinació de les dimensions temporal i espacial
en la descripció.
Analitzar les dinàmiques demogràfiques i la seva relació amb el territori on es produeixen.
Identificar i resoldre problemes i prendre decisions pròpies de l'àmbit amb sentit ètic.
Dominar les tècniques de treball, en particular d'aquelles relacionades amb l'obtenció, l’anàlisi i el tractament
de la informació geogràfica, així com les relatives a la pràctica del treball de camp.
Dissenyar i gestionar projectes.
Intervenir en el territori i en la seva gestió per reforçar el component aplicat i experimental de la formació geogràfica.
Dominar l'expressió cartogràfica de la informació territorial.
Analitzar i interpretar paisatges.

HORARI

Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Català, castellà i anglès

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

28 euros

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 segons la formació prèvia de l’estudiant
Especialitats
•

Geografia, amb itinerari de recerca i acadèmic

•

Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial, amb itinerari de recerca i professional

•

Demografia, amb itinerari de recerca i professional

CRÈDITS PER ESPECIALITAT
2n curs: l’estudiant ha de triar una especialitat i cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
Especialitat Geografia
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL
MÀSTER

COMUNS
D’ESPECIALITAT

COMUNS
D’ITINERARI

OPTATIUS

TOTAL

Itinerari Recerca

10

10

20

20

60

Itinerari Acadèmic

10

10

20

20

60

Especialitat Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL
MÀSTER

COMUNS
D’ESPECIALITAT

COMUNS
D’ITINERARI

OPTATIUS

TOTAL

Itinerari Recerca

10

10

20

20

60

Itinerari Profesional

10

10

20

20

60

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL
MÀSTER

COMUNS
D’ESPECIALITAT

COMUNS
D’ITINERARI

OPTATIUS

TOTAL

Itinerari Recerca

10

10

20

20

60

Itinerari Profesional

10

10

20

20

60

Especialitat Demografia

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
•

Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població
MÒDULS COMUNS D’ESPECIALITAT

•

•

•
•

ESPECIALITAT GEOGRAFIA
Teoria i Pensament Geogràfic
ESPECIALITAT ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Ordenament, Planejament i Gestió del Territori
ESPECIALITAT DEMOGRAFIA
Anàlisi Demogràfica
Metodologia Demogràfica
PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Estudis-territorial-poblacio.pdf
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ESTUDIS SOCIALS

MÀSTER EUROPEU EN TREBALL I POLÍTICA SOCIAL

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

Tenir el títol de llicenciat/ada, o graduat/ada en Sociologia, Ciències del Treball, Dret, Relacions Laborals,
Econòmiques, Empresarials, Psicologia Social o Antropologia.

CRITERIS DE SELECCIÓ

L’expedient acadèmic de l’estudiant

PERFIL D’INGRÉS

El perfil de l'alumne requereix una formació prèvia en àmbits del coneixement relacionats a les ciències socials.

PLACES DE NOU
INGRÉS

25 - 30

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

ITINERARI

Professional

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster té com a objectiu preparar experts per a l’anàlisi comparada del treball, les relacions laborals
i les polítiques socials en el marc de les polítiques de la UE.
La formació que ofereix el màster és de caire interdisciplinari, plantejat des d’una perspectiva comparada
en l’àmbit de la Unió Europea.
Aquest màster s’ha dissenyat amb l’objectiu de proporcionar tant un coneixement d’avantguarda en el camp de
la sociologia, el dret i l’economia, com les habilitats per comprendre i demostrar el coneixement adquirit i intervenir
en la realitat política i social.
El màster afavoreix la mobilitat internacional dels/de les estudiants a través de la xarxa European Labour Studies,
formada per 11 universitats a més de la UAB.
En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:
Aplicar els seus coneixements i comprensió en contextos multidisciplinaris relacionats amb els àmbits del treball,
les polítiques socials i les relacions laborals comparades.
Formular plans d'acció en matèria de treball, relacions laborals i polítiques socials.
Reflexionar sobre les responsabilitats socials o ètiques en l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Investigar processos socials.
Disposar de les habilitats suficients per a continuar la seva formació i els seus estudis de manera autodirigida
i autònoma i per a desenvolupar una tesi doctoral.

•

•
•
•
•

COMPETÈNCIES

•
•
•
•
•
•
•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•
•
•
•
•

Aplicar els coneixements per a desenvolupar projectes de recerca i d'intervenció social en el marc de la Unió Europea.
Aplicar una metodologia adient per als estudis internacionals comparats.
Investigar processos socials relacionats amb les relacions laborals, el treball i les polítiques socials.
Analitzar les polítiques d'igualtat de gènere.
Aplicar els coneixements en l'estudi de les polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar.
Investigar les polítiques d'immigració.
Aplicar els coneixements a la planificació per a la intervenció social.
Desenvolupar projectes d'intervenció social en matèria d'immigració i de gènere.
Comunicar-se oralment i per escrit utilitzant les terminologies científiques adequades.
Redactar informes professionals.
Redactar publicacions.
Defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols.
Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.

HORARI

Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Castellà

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

28 euros

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 segons la formació prèvia de l’estudiant

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

OPTATIUS

TOTALS

30

30

60

MÒDULS OBLIGATORIS
•
•

Investigació Aplicada a Treball i Política Social
Polítiques d’Ocupació a la Unió Europea
MÒDULS OPTATIUS

•
•
•
•

Dret Laboral i Social Europeu
Gènere, Treball i Social Care
Model Social Europeu
Política d’Immigració a la Unió Europea
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Europeu-treball-politica-social,0.pdf

30
31

ESTUDIS SOCIALS

MÀSTER D’INVESTIGACIÓ EN SOCIOLOGIA APLICADA

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•
•

•

CRITERIS DE SELECCIÓ

•
•
•
•
•
•
•

Llicenciatura de Sociologia, Antropologia, Economia, Empresarials, Ciències del Treball, Dret i Psicologia.
Diplomats en Relacions Laborals o Ciències Empresarials.
Estudiants de les titulacions anteriors amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures troncals i obligatòries
de primer cicle superades.
Acreditació de coneixements d’anglès.
Titulació en Sociologia, en particular.
Altres titulacions en ciències socials.
Expedient acadèmic.
Currículum.
Coneixement d’idiomes.
Experiència professional.
Es valoraran les experiències professionals prèvies relacionades amb les línies de recerca del Departament
de Sociologia.

PERFIL D’INGRÉS

El perfil de l’estudiant al qual va dirigit és el de diplomat i llicenciat en Sociologia, Ciència Política, Antropologia,
Ciències del Treball, Economia o Psicologia.

PLACES DE NOU
INGRÉS

50

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat Ciències Polítiques i Sociologia

ITINERARIS

Recerca / Professional

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar una formació acadèmica i professional en el camp de la recerca sociològica. Preparar experts i futurs
investigadors en l’anàlisi sociològica aplicada als camps d’especialització del Departament de Sociologia de la
UAB: educació, cultura, migracions, ciutadania i desigualtat.
Quan finalitzi el màster l’estudiant serà capaç de:
Desenvolupar i aplicar coneixements de la recerca d’estudis sobre la cultura, l’educació, la família, el gènere
i les migracions.
Aplicar els seus coneixements i comprensió en contextos multidisciplinaris relacionats amb l’àmbit de la recerca
i de les polítiques públiques.
Integrar coneixements, utilitzar la complexitat d’aquests i formular plans d’acció en matèria de polítiques educatives,
immigració, estudis de gènere, etc.
Incloure la reflexió sobre les responsabilitats socials o ètiques a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
Disposar de les habilitats suficients per a continuar la seva formació i els seus estudis de manera autodirigida
i autònoma.

•

•

•

•
•

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•
•
•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Desenvolupar un projecte de recerca en el moment d’acabar els cursos.
Escriure una comunicació científica i fer-ne la presentació pública a un públic especialitzat.
Aplicar els coneixements a un context social determinat i resoldre problemes.
Comunicar les seves conclusions i argumentar críticament propostes d’intervenció social.
Capacitat de reflexió crítica dels coneixements teòrics i pràctics apresos anteriorment.
Saber integrar les aportacions de les ciències afins als models d’anàlisi de la sociologia i també les noves propostes
teòriques i metodològiques.
Saber avaluar els avantatges i inconvenients dels diferents mètodes i tècniques en relació amb els propis interessos
de recerca.
Reflexionar sobre les implicacions de les aportacions de la sociologia a l’ètica social.
Conèixer de manera teòrica i aplicada mètodes i tècniques avançats d’investigació social i l’ús aplicat del programari
per a l’anàlisi de dades.
Triar, dissenyar i aplicar mètodes i tècniques pertinents i adequats en relació amb l’objecte d’estudi.
Dissenyar un objecte i procés d’investigació de caràcter empíric i/o aplicat.
Examinar, analitzar i avaluar equips, publicacions o informes de recerques en curs o ja finalitzades.
Promoure la creació de comunitats de pràctiques per a la realització de projectes de recerca.
Buscar i emprar informació especialitzada i relacionar-se amb xarxes o equips d’investigació en sociologia
en diferents nivells, com ara departaments, universitat, instituts o centres de recerca, i en diferents territoris.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Castellà, català, i eventualment anglès i francès

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits (els mòduls del segon curs estan interrelacionats amb el màster europeu en Treball i Polítiques Socials)
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

OPTATIUS

TOTALS

30

30

60

MÒDULS OBLIGATORIS
•

Fonaments Avançats de Ciència Social Positiva i Normativa

•

Metodologia Aplicada i Línies de Recerca

•

Educació
Religió i Cultura
Gènere, Família i Estat

MÒDULS OPTATIUS *
•
•

•
•
•

* L’estudiant ha de cursar, com a mínim, dos d’aquests mòduls més un mòdul del màster Europeu en Treball i Política Social d’entre els següents:
Polítiques d’Immigració
Gènere, Treball i “Social Care”
Model Social Europeu
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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ESTUDIS SOCIALS

MÀSTER EN INVESTIGACIÓ ETNOGRÀFICA,
TEORIA ANTROPOLÒGICA I RELACIONS INTERCULTURALS
ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

CRITERIS DE SELECCIÓ

Tenir el títol de llicenciat/ada o graduat/ada, o d’enginyer/a/arquitecte/a superior o tècnic/a. També es podran
admetre els estudiants que hagin superat un nombre de crèdits igual o superior a 180 crèdits ECTS d'estudis
superiors cientificotècnics.
•
•

•
•

Es prioritzarà els/les estudiants que provinguin dels graus en Antropologia o Etnologia.
Per als itineraris de recerca i professional cal tenir una llicenciatura o grau en Antropologia o haver realitzat estudis
de grau en ciències socials afins en els quals l'antropologia tingui un pes específic important.
Per a l'itinerari acadèmic cal haver cursat qualsevol grau o llicenciatura.
El procés final pot incloure una entrevista personal.

PERFIL D’INGRÉS

L'estudiant ha de tenir una formació prèvia en l'àmbit de les ciències socials o les humanitats.

PLACES DE NOU
INGRÉS

40

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARIS

Investigació Etnogràfica i Transcultural (recerca)
Anàlisi Etnogràfica per a la Intervenció Social (professional)
Teoria Antropològica, Diversitat Cultural i Relacions Interculturals (acadèmic)

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster té com a objectiu la formació per a la investigació etnogràfica i la intervenció en contextos de relacions
interètniques mitjançant tres itineraris diferents. Es garanteix una especialització etnogràfica, de manera
que es disposi d'una informació contextual prèvia, així com experiència en l'ús d'eines de comparació transcultural.
•

•

•

•

•

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:
Analitzar els problemes relatius a les analogies i a les diferències culturals en la pràctica de la investigació i de
les relacions interculturals.
Aplicar els coneixements disciplinaris a la formulació de problemes socialment significatius i de construir etnografies
específiques que capacitin per a col·laborar amb altres professionals en els processos d'intervenció social.
Realitzar una investigació etnogràfica que permeti comprendre de manera profunda les característiques socioculturals
d'una població determinada i comparar-la transculturalment.
Exposar de diferents maneres els resultats de la investigació d'acord amb els cànons crítics de l'antropologia,
tenint en compte els diversos públics als quals van dirigits.
Aplicar els estàndards ètics de la investigació antropològica i de les seves aplicacions en diferents contextos.
Utilitzar diferents metodologies per a construir les explicacions relacionals i interpretatives que permetin
una comprensió profunda de l'objecte d'estudi.
Resoldre problemes a la pràctica professional en contextos de diversitat cultural.
Desenvolupar programes d'intervenció social i de cooperació i desenvolupament, tot avaluant-ne
l’adequació cultural.
Conèixer la història i els darrers desenvolupaments dels debats epistemològics i metodològics rellevants per
a l'antropologia.
Conèixer els debats més recents sobre orientacions teòriques en antropologia, llur vinculació amb la tradició
de la disciplina i amb la teoria general dels sistemes socioculturals.
Conèixer l'etnografia d'àrees concretes.
Conèixer les diverses formes de comparació transcultural.
Desenvolupar un conjunt de sabers instrumentals per a establir relacions de confiança amb els subjectes d'estudi
i fer-ho des d'una perspectiva cultural i èticament autocrítica.
Saber identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions en els sistemes de desigualtat existents.
Ser capaç de dur a terme recerques etnogràfiques i comparacions transculturals i de realitzar etnografies
institucionals prèvies al disseny de polítiques d’intervenció social.

MODALITAT

Presencial

HORARI

2n curs: tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Castellà i també català i anglès

PREU VIGENT PER
CRÈDIT

28 euros

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant
Itineraris
•

Investigació Etnogràfica i Transcultural (Recerca)

•

Anàlisi Etnogràfica per a la Intervenció Social (Professional)

•

Teoria Antropològica, Diversitat Cultural i Relacions Interculturals (Acadèmic)

CRÈDITS PER ESPECIALITAT
2n curs: l’estudiant ha de triar una especialitat i cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
Especialitat Investigació Etnogràfica i Transcultural
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL MÀSTER

COMUNS D’ITINERARI

20

40

OPTATIUS

TOTAL
60

Especialitat Anàlisi Etnogràfica per a la Intervenció Social
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL MÀSTER

COMUNS D’ITINERARI

OPTATIUS

TOTAL

20

30

10

60

Especialitat Teoria Antropològica, Diversitat Cultural i Relacions Interculturals
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL MÀSTER

COMUNS D’ITINERARI

OPTATIUS

TOTAL

20

30

10

60

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
•
•

Estudis Socioculturals Regionals i Monogràfics
Seminaris d’Investigació
MÒDULS COMUNS D’ITINERARI
Itinerari Investigació Etnogràfica i Transcultural

•
•
•

Comparació Transcultural
Epistemologia, Mètodes i Tècniques Avançats en Investigació Etnogràfica
Treball de Recerca: Treball de Camp-Comparació Transcultural
Itinerari Anàlisi Etnogràfica per a la Intervenció Social

•
•

Intervenció Social
Pràctiques d’Antropologia Aplicada
Itinerari Teoria Antropològica, Diversitat Cultural i Relacions Interculturals

•
•

Teoria Antropològica Avançada
Projecte de Màster, Treball de Recerca

PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Investigacio-etnografica.pdf
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ESTUDIS SOCIALS

MÀSTER EN PARTICIPACIÓ I POLÍTIQUES LOCALS

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•

CRITERIS DE SELECCIÓ

•
•
•

PERFIL D’INGRÉS
•

•

PLACES DE NOU
INGRÉS

Llicenciatura de l'àmbit de les ciències socials o de disciplines que tinguin relació amb polítiques locals participatives.
Alumnes de les llicenciatures esmentades més amunt amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures
troncals i obligatòries de 1r cicle superades.
Expedient acadèmic (primer o segon criteri en funció del perfil del candidat)
Experiència professional (primer o segon criteri en funció del perfil del candidat)
Interessos, motivacions i competències aportades en entrevista personal
El màster s’adreça a dos perfils d'alumnat:
Titulats/des en ciències socials i d'altres àrees que tinguin relació amb polítiques locals participatives
(ciències ambientals, arquitectura i urbanisme).
Tècnics/ques municipals, d'associacions i d’organitzacions.
50

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

ITINERARI

Professional

OBJECTIUS
FORMATIUS

Formació de professionals per a la coordinació i dinamització de processos de participació ciutadana en l'elaboració
i la implementació de polítiques locals.

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•

•

•
•
•
•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•

•

•

•

Competències teòriques
Coneixement de les teories i pràctiques sobre la participació ciutadana; les característiques i dinàmiques
dels agents socials de l'àmbit local; i de les polítiques locals de diferents àrees que requereixen o poden ser
objecte d'un enfocament participatiu.
Comprensió dels conceptes teòrics i epistemològics relatius a les metodologies participatives, i també dels canvis
de les societats actuals i de l’impacte d’aquests en el món local, en l'esfera del benestar, el territori i la seva
sostenibilitat.
Competències metodològiques
Dissenyar, coordinar i dinamitzar processos de participació ciutadana en l'àmbit local.
Dissenyar i realitzar investigació social qualitativa relativa a problemàtiques locals.
Dissenyar i avaluar programes i projectes en l'àmbit de les polítiques locals.
Dissenyar i dinamitzar espais i mecanismes de participació.
Conducció i dinamització de treballs en equip.
Habilitats comunicatives per a treballar amb agents socials i realitzar exposicions formals en públic.
Cerca i interpretació de fonts documentals. Anàlisi, síntesi i redacció d'informes. Transmissió de conceptes,
problemàtiques i perspectives relatives a les polítiques locals.
Capacitat per a treballar en entorns canviants, resoldre problemes, treballar en equips multidisciplinaris
i prendre decisions. Creativitat.
Ús d'Internet, en la recerca de fonts documentals, i d'eines informàtiques, en la presentació d'informes en diferents
formats i dissenys.
Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat, actitud crítica davant les doctrines i les pràctiques polítiques
i socials i motivació per la qualitat.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps parcial

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda i horaris especials

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Castellà i català

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
El curs s'organitza en tres semestres que articulen tres grans blocs d'aprenentatge: el bloc teòric, el metodològic i les pràctiques.
Total de crèdits: 60 crèdits.
MÒDULS OBLIGATORIS
•
•
•
•
•

Govern Local i Benestar
Polítiques Locals
Pràctiques I
Pràctiques II
Metodologia

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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ESTUDIS SOCIALS

MÀSTER EN RECERCA EN ÀSIA ORIENTAL CONTEMPORÀNIA

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•
•
•
•
•
•

CRITERIS DE SELECCIÓ

•
•

•
•
•
•
•

•

Llicenciatura d'Estudis d'Àsia Oriental.
Llicenciatura de Traducció i Interpretació (Llengua C, xinesa o japonesa).
Estudiants que hagin superat un nombre de crèdits igual o superior a 180 o 240 ECTS d'estudis superiors.
Estudiants estrangers amb títol de grau (180 o 240 ECTS).
Domini de la llengua catalana o de la llengua castellana; nivell intermedi d'una de les llengües de l'Àsia Oriental
(xinès, japonés o coreà); coneixements d'una disciplina de les ciències socials o humanes; capacitat lectora en
anglès.
Estudiants amb formació en Estudis d'Àsia Oriental.
Estudiants amb formació en alguna disciplina de les ciències socials o de les ciències humanes i coneixement
d'una llengua d'Àsia Oriental (xinès, japonès o coreà).
Expedient acadèmic (nota mitjana).
Nivell d'idiomes demostrat.
Currículum vitae de l'estudiant.
Cartes de recomenació de dos professors universitaris.
Carta explicativa de l'estudiant on s'expliciti la seva motivació pels estudis i l'àmbit en el qual es pensa elaborar
un treball de recerca.
Es podria convocar l'estudiant a una entrevista.

PERFIL D’INGRÉS

El perfil de l'estudiant requereix, preferentment, una formació prèvia en l'àmbit dels Estudis d’Àsia Oriental, com
també el domini del xinès, del japonès o del coreà, coneixements d’alguna disciplina de les ciències socials, el
domini del català o del castellà, i capacitat de lectura en llengua anglesa.

PLACES DE NOU
INGRÉS

25

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRE DOCENT

Facultat de Traducció i d'Interpretació

ITINERARI
OBJECTIUS
FORMATIUS

Recerca
•

•

•

•

Formar especialistes, acadèmics i investigadors que puguin inserir-se directament en el mercat laboral o en
activitats d'investigació, en aspectes lingüístics, culturals, històrics, econòmics, polítics i socials de l'Àsia Oriental
contemporània des de perspectives teòriques i metodològiques.
En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:
demostrar un coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics de l'especialitat, i domini de les aptituds i els
mètodes d'investigació associats amb aquest camp d'estudi;
utilitzar adequadament, en els contextos professionals i acadèmics, les eines específiques de suport a l'estudi,
al treball i a la investigació;
resoldre problemes en entorns nous o no familiars, i en contextos amplis o multidisciplinaris relatius al seu àmbit
professional o d'estudi.

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Coneixements de llengües i cultures d'Àsia Oriental contemporània.
Coneixements de disciplines d'especialització: història, pensament, literatura, art, estructures antropològiques,
socials i psicològiques, estructures polítiques i relacions internacionals, estructures econòmiques i comerç exterior.
Comprensió escrita de les llengües de treball (nivell suficient d’usuari independent).
Coneixement de la professió.
Tenir capacitat de comunicació i de mediació intercultural.
Saber expressar-se oralment i per escrit en llengües de treball d'Europa i d'Àsia Oriental.
Tenir capacitat d'investigar: saber delimitar l'objecte d'estudi, elaborar hipòtesis, utilitzar els mètodes i les tècniques
de recerca adequats, analitzar, interpretar, extrapolar, projectar i presentar els resultats.
Tenir capacitat d'impartir classes: saber com impartir docència presencial/virtual d'estudis d'Àsia Oriental
contemporània.
Tenir capacitat de proposar actuacions.
Competències transversals
Expressar-se oralment i per escrit.
Capacitat de comunicació intercultural i interpersonal.
Treballar en grup i dirigir el treball de grup, formular i resoldre problemes.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Documentar-se, gestionar projectes, utilitzar les eines informàtiques pròpies de les llengües d'Àsia Oriental,
utilitzar les TIC, fer autoedició i maquetació de textos; coneixements del món professional (facturació, fiscalitat,
associacions professionals, inserció laboral, etc.).
Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica.
Capacitat per generar noves idees (creativitat).
Capacitat per adaptar-se a noves situacions.
Capacitat per aprendre.
Capacitat per ser crítics i autocrítics.
Compromís ètic.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Necessari castellà i anglès; recomanable català, xinès i japonès

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits
2n curs: 60 crèdits.
Total de crèdits: entre 60 i 120 segons la formació prèvia de l’estudiant
MÒDULS
Economia regional i comerç exterior
Política i societat
Cultura i pensament
Treball de recerca

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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JURIDICOLABORAL

MÀSTER EN ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

Tenir una llicenciatura o diplomatura

CRITERIS DE SELECCIÓ

Estudis previs des d'una perspectiva de gènere: es tindrà en compte si l'alumne ha cursat estudis afins al camp
de coneixement principal del màster i a quin nivell acadèmic (assignatures de grau, assignatures de doctorat,
mòduls especialitzats a altres màsters, màsters sencers no homologats des d'aquesta perspectiva...).
Experiència professional, formació en disciplines o camps de coneixement relacionats amb els itineraris existents.
Familiaritat amb els estudis interdisciplinaris.
Grau d'idoneïtat de la titulació prèvia als estudis del Màster. A tal efecte, s'establirà la relació d'aquestes titulacions
per nivells i graus d'idoneïtat.
Expedient acadèmic dels estudis que hagi cursat prèviament l'aspirant.
Coneixement d'una tercera llengua.
Mobilitat durant els estudis previs.
Declaració de la candidata o candidat on es faci constar la seva motivació personal i els objectius que l'han portat
a sol·licitar la plaça al Màster.

PERFIL D’INGRÉS
•

•

•

PLACES DE NOU
INGRÉS

El perfil de l’estudiant al qual va dirigit el màster és el de:
Llicenciats, graduats i professionals interessats en veure l’aplicabilitat en la seva disciplina o professió de les
qüestions vinculades a les diferències de gènere.
Persones amb voluntat de reflexionar i intervenir, tant en l’àmbit institucional com polític i laboral, per tal d’acabar
amb les discriminacions i desigualtats per motiu de gènere.
Llicenciats i graduats amb inclinació pel treball intel·lectual de caràcter crític envers les categories i discursos
transmesos per la tradició culturals o persones amb preocupació per la visibilitat o l’estudi de l’obra científica,
tècnica o humanista de les dones.
Persones que en els darrers anys han adquirit formació en matèria de gènere i que en aquest moment, i donades
les noves figures laborals requerides per les lleis d’Igualtat, necessiten una titulació oficial.
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INFORMACIÓ GENERAL
MÀSTER
INTERUNIVERSITARI

Universitat de Barcelona (coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona

CENTRE DOCENT
ITINERARIS

Facultat de Dret
•
•

OBJECTIUS
FORMATIUS
COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

Teoria, crítica i cultura. Perspectives de gènere, recerca
Dones, treball i polítiques públiques, professional
Donar una formació en els estudis sobre dones i gènere que sigui científicament rigorosa, aplicable a problemàtiques
d'interès social en el nostre país i amb un objectiu concret pel que fa a la professionalització: formar agents d'igualtat.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

Conèixer en profunditat la història de les dones.
Conèixer exhaustivament els principals corrents teòrics que han integrat i integren els estudis feministes i sobre
el gènere.
Conèixer les aportacions de diferents disciplines a l'estudi de la configuració sociocultural del gènere i la sexualitat.
Saber quins han estat els canvis de paradigma dels feminismes i les seves causes.
Saber aplicar els diferents models teòrics a l'anàlisi de discursos diversos i complexos (socials, polítics, jurídics,
filosòfics, psicològics, pedagògics...) des d'una perspectiva de gènere.
Ser capaç d'elaborar propostes i plans d'igualtat en un context institucional.
Saber elaborar eines per combatre la desigualtat de gènere.
Itinerari de "Dones, treball i polítiques públiques"
Ser capaç d'analitzar les relacions de les dones amb les pràctiques educatives, les pràctiques de salut i l'economia
del treball i/o les polítiques públiques.
Saber aplicar de manera transversal la perspectiva de gènere en projectes i programes de les empreses o del
sector públic.
Haver adquirit expertesa en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques administratives i socials.
Itinerari de "Teoria, crítica i cultura. Perspectives de gènere"
Conèixer en profunditat les noves propostes de les representacions del gènere i la sexualitat en àmbits com els
discursos científics, les pràctiques educatives, les pràctiques ètico-polítiques, els mitjans de comunicació, així
com els seus fonaments ideològics.
Saber com afrontar i resoldre de manera creativa qüestions actuals i complexes de l'estudi de la cultura i de
l'actualitat en el context multicultural contemporani.
Saber desenvolupar la seva pròpia aportació original en el context de la investigació avançada i/o l'aplicació professional.

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•
•
•
•
•
•

Desenvolupar habilitats en el treball interdisciplinar en entorns diversos.
Reflexionar críticament sobre els propis pensaments, decisions i actes.
Ser capaç de treballar en equip i d'argumentar i defensar les pròpies propostes.
Ser capaç de fer aportacions creatives i originals en àmbits diferents, aportant-hi un biaix de gènere.
Demostrar un compromís ètic contra les desigualtats.
Saber resoldre qüestions de mediació intercultural, sobretot pel que fa a col·lectius de dones.
Ser capaç de dissenyar un projecte o pla d'acció que tingui a veure amb polítiques de gènere, de manera autònoma,
i executar-lo, afrontant els problemes que sorgeixen durant el procés l'execució.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Semipresencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Català i castellà en les classes presencials. Es facilitarà el material on-line en castellà a l’alumnat procedent
d’Hispanoamèrica

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat

40
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JURIDICOLABORAL

MÀSTER EN ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits
2n curs: 60 crèdits.
Total de crèdits: 120
Itineraris
(1)Teoria, crítica i cultura. Perspectives de gènere (recerca)
(2)Dones, treball i polítiques públiques (professional)
CRÈDITS
Itinerari 1
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DEL
MÀSTER

COMUNS
D’ITINERARI

1r curs

15

45

2r curs

OBLIGATORIS

OPTATIUS

TREBALL DE
RECERCA

TOTAL

10

30

20

60

OBLIGATORIS

OPTATIUS

PRACTICUM

TOTAL

25

15

20

60

Itinerari 2
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DEL
MÀSTER

COMUNS
D’ITINERARI

1r curs

15

2r curs

45

60
60

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
•
•
•

Epistemologies Feministes i Història de les Dones
Gènere i Dinàmiques Socioculturals
Violències de Gènere i Contrapoders
MÒDULS COMUNS D’ITINERARI
Itinerari 1
Discursos, Pràctiques i Sabers Disciplinaris
Itinerari 2
Treball i Benestar: On Són les Dones?
MÒDULS OBLIGATORIS
Itinerari 1

•

Metodologia de Recerca

•

Treball / Projecte de Recerca
Itinerari 2

•

Els Temps i els Treballs en la Vida de les Dones

•

Els Drets de les Dones. Instruments i Nivells d’Intervenció de les Polítiques Públiques

•

Pràcticum
MÒDULS OPTATIUS
Itinerari 1

•
•

Creació, Mitjans de Comunicació i Historiografia
Fonaments i Pràctiques Etico-polítiques

•

Discursos / Pràctiques Científiques i Sexisme

•

Nous Estudis sobre Subjectivitats / Sexualitats
Itinerari 2

•

L’Anàlisi Estadística amb Mirada de Dona

•

Dones, Salut i Educació (on-line)
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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JURIDICOLABORAL

MÀSTER EN INTEGRACIÓ EUROPEA

ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•

•
•

•

CRITERIS DE SELECCIÓ

•
•
•
•
•
•
•

Llicenciatura de Dret, Economia, Ciències Polítiques i de l’Administració, Història, Periodisme, Ciències Ambientals
i també llicenciatures o graus d’Estudis Europeus o Relacions Internacionals.
Graduat Superior en Estudis Internacionals i Interculturals.
També podran accedir els alumnes de les titulacions abans esmentades amb 180 crèdits i totes les assignatures
troncals i obligatòries de 1r cicle superades.
Coneixement acreditat de l’anglès, i del castellà, pels alumnes estrangers.
L’expedient acadèmic, amb especial valoració de les assignatures afins al màster.
L’experiència professional en àmbits vinculats al màster.
Carta de motivació .
Entrevista personal amb el candidat.
Dues cartes de recomanació de dos professors universitaris.
Dues cartes de recomanació de l’àmbit laboral del candidat.
Per a alumnes estrangers, obtenció d'una beca per part d'una institució de prestigi per a cursar el màster.

PERFIL D’INGRÉS

El perfil de l’estudiant al qual va dirigit és que procedeixi d’estudis vinculats a les ciències socials (Dret, Economia,
Ciència Política, Sociologia, Història, Periodisme), les humanitats (Traducció i Interpretació, Graduat Superior en
Estudis Internacionals i Interculturals) o Ciències Ambientals.

PLACES DE NOU
INGRÉS

40

INFORMACIÓ GENERAL
CENTRES DOCENTS
ESPECIALITATS

Facultat de Dret
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
•
•
•
•

OBJECTIUS
FORMATIUS

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

Proporcionar un coneixement avançat i pràctic dels fonaments i del funcionament de la Unió Europea des de les
diferents vessants (política, jurídica i econòmica) amb una visió integradora i una orientació tant de caràcter
investigadora/acadèmica com dirigida l’àmbit professional, útil per a aquells que vulguin optar per àmbits laborals
que impliquin un contacte directe o indirecte amb el món de la UE (ja sigui a través de legislació, polítiques
o institucions).
•

•
•
•

•
•

•

•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

Integració Jurídica, Itinerari Recerca / Itinerari Professional
Economia Europea, Itinerari Recerca / Itinerari Professional
Acció Exterior de la UE, Itinerari Recerca /Itinerari Professional
Governança Multinivell a la UE, Itinerari Recerca / Itinerari Professional

•

•

•
•
•

Aprendre el funcionament de les institucions europees i adquirir les habilitats per a adreçar-s’hi, contactar-hi,
i treballar amb elles.
Entendre com es duu a terme l'adopció dels actes jurídics comunitaris i com interpretar-los i aplicar-los.
Entendre el procés d'elaboració de les distintes polítiques comunitàries i la interrelació d’aquestes.
Assimilar els mecanismes i processos d'interactuació entre els diversos nivells administratius i polítics (institucions
europees, governs centrals, entitats regionals i locals) en l’àmbit europeu.
Adquirir les habilitats per a elaborar i sol·licitar projectes amb subvencions de la UE.
Identificar aquelles situacions en les quals es produeixen conflictes de competències entre els ordenaments
comunitaris i els nacionals i saber resoldre-les.
Identificar quins són els instruments financers comunitaris i com incideixen en el disseny i la implementació
de les diverses polítiques europees.
Analitzar els mecanismes i les postures adoptades per la UE en la seva participació en diverses institucions
i organismes internacionals multilaterals.
Capacitat d'autoaprenentatge sobre la base de l'enfrontament amb diversos problemes que poden sorgir en la
pràctica (problem-based learning).
Identificar i construir un marc conceptual a l'hora d'elaborar un projecte d'investigació acadèmic o un projecte
laboral.
Treballar amb altres persones procedents d’altres disciplines afins als estudis europeus.
Identificar, en la pràctica, problemes a l’hora d’implementar jurisprudència comunitària.
Estructurar un projecte d’investigació acadèmic o un projecte que pugui ser implementat per part d’una administració
pública.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps complet

MODALITAT

Presencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Castellà i català i també anglès

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)
2n curs: 60 crèdits.
Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits, segons la formació prèvia de l’estudiant
Especialitats
•

Integració Jurídica, itineraris recerca i professional.

•

Acció Exterior de la UE, itineraris recerca i professional.

•

Governança Multinivell a la UE , itineraris recerca i professional

•

Economia Europea, itineraris recerca i professional
CRÈDITS
2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

COMUNS DEL
MÀSTER

COMUNS
D’ESPECIALITAT

COMUNS
D’ITINERARI

OPTATIUS

TOTALS

Totes les especialitats
Itinerari recerca

15

15

15

15

60

Totes les especialitats
Itinerari professional

15

15

15

15

60

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
•

Coneixements Bàsics de la UE
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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JURIDICOLABORAL

MÀSTER EN PREVENCIÓ
I GESTIÓ DE RISCOS A LA COMUNITAT
ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

Diplomat en Educació Social o Treball Social.
Llicenciats en Criminologia, Dret, Psicologia, Pedagogia o Sociologia.
Graduats en Prevenció i Seguretat Integral (títol propi de la UAB).
Altres titulats, si la Comissió d’Admissió ho considera adient.

•
•
•
•

CRITERIS DE SELECCIÓ

•
•
•
•

Experiència professional en l’àmbit del màster.
Dues o més titulacions considerades en els requisits d’admissió.
Entrevista personal.
Expedient acadèmic.

PERFIL D’INGRÉS

Persones ja formades en un o diversos àmbits de coneixement del màster o que tinguin experiència professional,
que vulguin treballar de manera transversal en l’acció comunitària o organitzacional utilitzant l’anticipació,
el disseny de plans i la coordinació d’equips.

PLACES DE NOU
INGRÉS

50

INFORMACIÓ GENERAL
MÀSTER
INTERUNIVERSITARI

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
UNIVERSITAT RAMON LLULL (coordinadora)

CENTRE DOCENT

Escola de Prevenció i de Seguretat Integral

ITINERARI

•

OBJECTIUS
FORMATIUS

•

•
•
•
•

•

•
•

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•

•
•
•

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

www.url.edu

Professional
Formar professionals que, prèvia avaluació d’indicadors de risc d’una comunitat, treballin en equip en una
organització per a prevenir o gestionar conflictes. Proporcionar els coneixements necessaris per a planificar i usar
creativament la xarxa de recursos, que tant els poders públics com la iniciativa privada ofereixen.
En finalitzar el màster, l’estudiant serà capaç de:
Conèixer els referents teòrics que fonamenten el concepte de seguretat humana, l’activisme en la comunitat
i el lideratge d’institucions i projectes comunitaris i socioeducatius.
Comprendre els factors personals i socials que interactuen en la convivència, en una comunitat o organització.
Analitzar i valorar la funció socioeducativa dels diferents agents i actors que operen en un territori.
Comprendre i valorar el marc legal que es desenvolupa des de les institucions formals i no formals.
Comprendre i valorar els diferents indicadors de risc a la comunitat, a partir del coneixement dels factors de risc
i de l’anàlisi.
Conèixer i aprendre dels models comparats, dels bancs d’experiències que existeixen i introduir els models
en la realitat que es treballa.
Conèixer els nous conceptes per a noves intervencions per a actuar en la transformació del conflicte en convivència.
Conèixer els recursos jurídics d’intervenció social i els col·lectius de risc.
Dissenyar, implementar, motoritzar i avaluar processos de transformació educativa o de resolució de conflictes
de manera ajustada a les condicions contextuals.
Promoure i integrar l’ús de les TIC com a suport de desenvolupament comunitari i de participació.
Treballar amb indicadors que ja existeixen i crear-ne de nous.
Domini de les diferents tècniques de mediació, de participació i d’activisme comunitari.
Capacitat per a aprendre per compte propi.
Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
Tenir autoestima, voluntat d’èxit i tolerància a la frustració.
Tenir condicions de lideratge, generar empatia i negociar.
Capacitat de relacionar i connectar les diferents informacions.
Capacitats comunicatives i lingüístiques adaptades a l’àmbit científic de la prevenció, de l’educació i de la seguretat
humana.
Capacitat de treball en equip amb altres professionals i col·lectius implicats.
Capacitat de coordinació de diferents agents implicats en el desenvolupament de projectes i programes de caire
multidisciplinaris.
Capacitat per a anticipar els resultats de les pròpies accions, tot afavorint processos d’anàlisi i avaluació
de les pròpies tasques.
Capacitat per a emetre judicis bàsics raonats de protecció de sectors específics davant de diferents circumstàncies
que puguin concórrer en un cas d’intervenció.
Capacitat per a treballar des del respecte als codis deontològics en l’exercici professional.
Capacitat per a manifestar actituds positives cap a les exigències que es deriven del treball en xarxa.
Saber adequar i situar l’ús de la tecnologia com a instrument de suport i no com a finalitat en ella mateixa.

RÈGIM D’ESTUDI

Temps parcial

MODALITAT

Semipresencial

PERÍODE LECTIU

Semestral

HORARI

Tarda i horaris especials

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Castellà i català

PREU PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits
2n curs: 60 crèdits.
Total de crèdits: entre 90 i 120 crèdits, segons la formació prèvia de l’estudiant
MÒDULS OBLIGATORIS
•
•
•
•
•
•
•

Educació i Societat
Seguretat i Prevenció
Comunitat i Indicadors per a la Intervenció (I)
Comunitat i Indicadors per a la Intervenció (II)
Eines i Recursos per a la Planificació i la Gestió
Banc d’Experiències
Pràcticum i Especialització
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials
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ECONOMIA I EMPRESA

MÀSTER EN MODELS AND METHODS OF QUANTITATIVE
ECONOMICS (QEM)
ACCÉS ALS ESTUDIS
REQUISITS D’ADMISSIÓ

•

•
•

CRITERIS DE SELECCIÓ

•

Tenir un nivell de llicenciat (B.A, B.S, etc.) o un títol equivalent a nivell de Bachelor Degree (per exemple, haver
superat 180 crèdits ETCS d’estudis en el sistema europeu)
Un bon nivell d'anglès.
És aconsellable tenir coneixements previs d'economia quantitativa, però els/les estudiants amb altres bases,
en especial les que proporcionin un bon nivell matemàtic, són igualment benvingudes.
L'excel·lència acadèmica.
Les sol·licituds seran avaluades per totes les institucions

PERFIL D’INGRÉS

L'estudiant ha de tenir una formació prèvia en àmbits del coneixement relacionats, així com un bon nivell
de coneixement de la llengua anglesa.

PLACES DE NOU
INGRÉS

25

INFORMACIÓ GENERAL
UNIVERSITATS
PARTICIPANTS

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
UNIVERSITAT DE BIELEFELD
UNIVERSITAT DE PARÍS I Panthéon-Sorbonne (coordinadora)
UNIVERSITAT CA FOSCARI DE VENÈCIA

CENTRE DOCENT

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

www.uab.cat
www.uni-bielefeld.de
www.univ-paris1.fr
www.unive.it

ITINERARI

Recerca

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster té com a objectiu oferir estudis avançats en el camp de l'economia, acollir la mobilitat d'estudiants
i professors d'aquest camp i enfortir la col·laboració científica i docent amb les institucions que hi participen
i amb universitats de països tercers.
En finalitzar el màster, l'estudiant serà capaç de:
Actuar com a experts d'alt nivell en economia quantitativa, amb domini dels models i els mètodes.
Exercir un rol executiu en la indústria financera, en l'administració econòmica o en la investigació científica.
Emprar tècniques d'investigació.
Elaborar articles científics i comunicar-los de manera oral o escrita.
Identificar les aplicacions de l'economia quantitativa en política econòmica, finances i administració d'empreses.
Dominar, a més de l'anglès, dues llengües europees.

•
•
•
•
•
•

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

•

•
•
•
•

•

Dirigir, coordinar i executar programes en àmbits diversos de l'economia com la indústria financera, l'administració
econòmica o la investigació científica.
Desenvolupar tasques de forma coordinada i col·laborativa en entorns internacionals.
Implementar els coneixements i els instruments teoricometodològics en situacions concretes.
Plantejar projectes d'investigació.
Defensar arguments i justificacions amb claredat i precisió, tant en situacions laborals com en reunions científiques
internacionals.
Aplicar els coneixements d'economia quantitativa a l'anàlisi de política econòmica, a les finances i a l’administració
d'empreses.

HORARI

Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Anglès

PREU PER CRÈDIT

28 euros

ELS ESTUDIS
ESTRUCTURA DEL MÀSTER
1r curs: 60 crèdits
2n curs: 60 crèdits
Total de crèdits: 120
Un dels requisits d’aquest màster és cursar un any en una de les altres universitats del consorci.

CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS:

OBLIGATORIS

1r curs

60

OPTATIUS

TOTALS

2r curs

30

30

60

Totals

90

30

120

60

MÒDULS OBLIGATORIS
1R CURS
•
•
•
•

Economia I
Mètodes Quantitatius
Economia II
Models Económics
2N CURS

•
•
•

Treball de Recerca
Tècniques de Recerca en Economia
Curs d’Idioma
MÒDULS OPTATIUS

•
•
•
•
•

Econometria Avançada
Macroeconomia Avançada i Finances
Microeconomia Avançada
Temes de Macroeconomia i Finances
Temes de Microeconomia
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/quantitative-economicsQEM.pdf
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Informació general de la Universitat
Punt d’Informació. Plaça Cívica
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 48 48 - Fax 93 581 25 95
Adreça electrònica: masters.oficials@uab.cat
Web: www.uab.cat

