Màsters i postgraus en cooperació, pau i drets humans
Recull de l’oferta de les universitats públiques catalanes
Curs 2014 - 2015

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Màster en Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament
Tipus: Màster oficial
Modalitat: Presencial. 60 ECTS
Període: octubre 2014 – juny 2015
Lloc: Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, campus UAB Bellaterra
Descripció: Durant el últims anys, tant la societat en general com el sector acadèmic han
incrementat el seu interès pels assumptes d'àmbit internacional. El màster de Relacions
Internacionals, Seguretat i Desenvolupament constitueix una eina bàsica de comprensió
d'aquesta realitat complexa i, també, d'eines i pautes per intervenir-hi. L’objectiu d’aquest
màster és formar als estudiants per a l’anàlisi dels principals actors, eines d’intervenció,
processos i estructures de la societat internacional, així com en la construcció de la pau, el
desenvolupament humà i la cooperació per al desenvolupament.
Més informació: http://murisd.uab.es/ o http://murisd.es.tl/
Màster en Salut internacional i cooperació
Tipus: Títol propi UAB
Modalitat: Semipresencial. 65 ECTS
Període: 02/09/2014 – 03/07/2015
Lloc: Unitat Docent de l'Hospital del Mar, Barcelona
Descripció: La salut internacional és una àrea creixent i un sector integrat dins les
polítiques dels estats i institucions i organismes molt diversos, tant a salut pública com a la
cooperació pel desenvolupament, organismes internacionals, organitzacions, empreses i
institucions i que impliquen multitud d'àmbits d'actuació, opcions i estratègies, entre les
quals la salut és una de les prioritàries. Això determina una creixent demanda de
professionals formats en aquesta àrea específica de la cooperació en salut. El Màster en
Salut Internacional es presenta com un projecte formatiu de títol propi, que ha adaptat les
innovacions metodològiques i de continguts per formar a professionals amb titulació en
àrees de la salut i de la vida (medicina, biologia, farmàcia, veterinària, infermeria, nutrició,
fisiologia, etc.) que necessiten una formació especialitzada i pràctica i que els hi permeti
treballar a l'hora, els quals volen dedicar-se o orientar-se professionalment a la cooperació
internacional, treballant amb ONG, institucions i organismes internacionals d'ajut al
desenvolupament en salut i centres de salut internacional en la identificació, tractament i
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control de les malalties amb més prevalença a la geografia tropical i d'aquelles confinades
als països de baixa renda i de l'anomenat 'quart món'.
Més informació: http://medicinatropical.uab.es
Màster en Comunicació de conflictes armats, pau i moviments socials
Tipus: Títol propi UAB
Modalitat: Presencial. 65 ECTS
Període: 16/09/2014 – 25/06/2015
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació Campus UAB Bellaterra, Università degli
studi de Venezia i Université de Montpellier III
Descripció: Els mitjans de comunicació són també actors dels conflictes sobre els quals
informen. Tant si són de gran com petit abast, tant si són d'alta com de baixa intensitat, tan
si hi ha manifestacions de violència directa com si és estructural o cultural. L'activitat
periodística afecta els seu desenvolupament, les vides i les accions dels protagonistes i no
només pot contribuir a denunciar els abusos de poder, sinó que pot publicitar fórmules que
contribueixin a una més justa resolució de les contenciosos. La comunicació dels conflictes
internacionals armats i els socials ofereix la formació adequada, a través de l'estudi de
diversos conflictes internacionals i interns, i dels moviments i conflictes socials, per
entendre quina és la seva lògica i com actuar-hi des de les perspectives de la comunicació
d'una forma responsable i compromesa amb valors solidaris i de justícia social, amb la
perspectiva de la seva resolució justa i la reducció del sofriment de les persones
implicades.
Més informació: http://observatoricoberturaconflictes.uab.cat/
Màster en Mediació intermediterrània: inversió econòmica i integració intercultural
Tipus: Títol propi Interuniversitari
Modalitat: Presencial. 100 ECTS
Període: 22/09/2014 al 30/06/2015
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació, Campus UAB Bellaterra
Descripció: El Màster M.I.M s'ofereix des de l'any 2000 per tres universitats d'Itàlia, França
i Espanya, i amb la col·laboració d'altres institucions i organitzacions de la regió
euromediterrània. Està format per nou mòduls: set mòduls teòric-pràctics de tres mesos
cadascun (Barcelona, Venècia i Montpellier), un de pràctiques professionals a
organitzacions europees o del Magreb i un treball de fi de màster. L'enfocament del màster
és teòric-pràctic i vinculat a la realitat actual del context i dels diferents actors
(internacionals i locals) que intervenen a la regió euromediterrània en aquest àmbit, que
participen com a professorat a les tres universitats.
Més informació: http://mastermim.uab.cat
Diplomatura de postgrau en Comunicació, cooperació internacional i mediació
sociocultural a la Mediterrània
Tipus: Títol propi UAB
Modalitat: Presencial. 50 ECTS
Període: 22/09/2014 – 23/12/2014
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Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació, Campus UAB Bellaterra
Descripció: Aquest postgrau està format per 3 mòduls: un teòric-pràctic amb una durada
de 3 mesos; un altre de pràctiques professionals i un mòdul de recerca. L'enfocament del
postgrau és teòric-pràctic i vinculat a la realitat actual del context i dels diferents actors que
intervenen a la regió euro mediterrània en aquest àmbit. Sorgeix com a resposta a la
demanda de professionals especialitzats per fer front a les noves realitats derivades de: els
fluxos migratoris al nostre país; els processos d'integració euromediterranis; els nous
contextos interculturals sorgits dels dos fenòmens anteriors, i l'augment de les activitats de
cooperació internacional al desenvolupament entre els països de la mediterrània.
Més informació: http://mastermim.uab.cat
Diplomatura de postgrau en Comunicació dels conflictes i de la pau
Tipus: Títol propi UAB
Modalitat: Presencial. 33 ECTS
Període: 17/02/2015 – 30/06/2015
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació, Campus UAB Bellaterra
Descripció: Els mitjans de comunicació són també actors dels conflictes sobre els quals
informen. L'activitat periodística en entorns bèl·lics no només pot contribuir a denunciar els
abusos contra la població civil, sinó que pot publicitar fórmules que contribueixin a una
resolució pacífica de les situacions de violència. La diplomatura de postgrau en La
Comunicació dels Conflictes i de la Pau, ofereix la formació adequada, a través de l'estudi
de diversos conflictes internacionals, per entendre quina és la lògica dels conflictes i com
actuar-hi informativament d'una forma responsable i compromesa en coordinació amb els
agents que sobre el terreny o des d'instàncies internacionalista treballen per construir la
pau, defensar els drets humans, transformar els conflictes cap a estadis més justos i reduir
el sofriment humà.
Més informació: http://observatoricoberturaconflictes.uab.cat/
Diplomatura de postgrau en Comunicació dels conflictes i dels moviments socials
Tipus: Títol propi UAB
Modalitat: Presencial. 33 ECTS
Període: 16/09/2014 – 29/01/2015
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació, Campus UAB Bellaterra
Descripció: Els mitjans de comunicació són també actors dels conflictes sobre els quals
informen. L'activitat periodística diària sobre diferents conflictes quotidians els quals afecten
a col·lectius o moviments socials diversos no només pot contribuir a denunciar els abusos
que pateixen, sinó que pot publicitar fórmules que contribueixin a una més justa resolució.
La diplomatura de postgrau en La Comunicació dels Conflictes i dels Moviments Socials
ofereix la formació adequada, a través de l'estudi de diversos conflictes i moviments
socials, per entendre quina és la seva lògica i com actuar-hi informativament d'una forma
responsable i compromesa amb valors solidaris i de justícia social.
Més informació: http://observatoricoberturaconflictes.uab.cat/
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Diplomatura de postgrau en Cultura de Pau
Tipus: Títol propi UAB
Modalitat: Presencial. 30 ECTS
Període: 23/10/2014 al 02/06/2015
Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació, Campus UAB Bellaterra
Descripció: Des del seu inici el 1999 l'objectiu d'aquest postgrau és formar professionals
en l'àmbit de la cultura i la construcció de la pau. Durant el procés formatiu es proporcionen
els coneixements necessaris per comprendre el concepte d'educació i cultura de pau, així
com la transformació de conflictes a nivell micro (relacions interpersonals) i s'adquireixen
capacitats per a l'anàlisi dels conflictes a nivell macro (conflictes armats) i els processos de
negociació. L’objectiu d’aquest postgrau és oferir a l’estudiant les eines suficients per poder
conèixer els conceptes de pau positiva, la identificació de les tres perspectives de violència
en els diversos àmbits i la reflexió crítica sobre l’anàlisi dels conflictes armats i la
construcció de la pau.
Més informació: http://escolapau.uab.cat
Diplomatura de postgrau en Economia Cooperativa
Tipus: Títol propi UAB
Modalitat: Presencial. 30 ECTS.
Període: 23/10/2014 al 18/06/2015
Lloc: Escola de Polítiques Socials i Urbanes IGOP-UAB Passeig d'Urrutia, 17 08042
Barcelona
Descripció: Amb més d'un segle i mig d'història i presència a tot el món, l'economia
cooperativa se sustenta en els valors de participació, equitat i democràcia i té un clar
posicionament en processos clau per a la cohesió i el progrés social com són: la
sostenibilitat global i la solidaritat intergeneracional. Aquest model econòmic ofereix
respostes a molts dels reptes actuals de la societat, esdevenint una alternativa empresarial
amb capacitat d'afrontar els reptes del segle XXI. La sisena edició de la diplomatura de
postgrau en Economia Cooperativa, té com a objectiu generar coneixement i formar
persones expertes en els diferents aspectes de la gestió de l'empresa d'economia
cooperativa i el seu entorn polític, econòmic i social.
Més informació: http://igop.uab.es/
Diplomatura de postgrau en International Comparative Rural Policies Studies (ICRPS)
Tipus: Títol propi Interuniversitari
Modalitat: Semipresencial. 30 ECTS
Període: 01/06/2014 al 30/04/2015
Lloc: Online i Università di Bologna, Centro Universitario di Bertinoro
Descripció: El programa International Comparative Rural Policies Studies (ICRPS) reuneix
un grup internacional i multidisciplinari de professors, estudiants i professionals per estudiar
junts les moltes facetes de la política rural, des de la formulació de polítiques als impactes
de la mateixa. L'objectiu en la seva versió de diploma és introduir els coneixements
necessaris per analitzar i comparar les polítiques rurals a nivell internacional, nacional,
estatal, regional i local. També ofereix l'oportunitat d'estudiar la naturalesa i implicacions de
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les noves formes de governança en contextos rurals. Els estudis són de tipus
semipresencial. Inclouen un curs intensiu anual de 15 dies a temps complert amb classes
teòriques i pràctiques i visites a experiències, dos cursos on-line anual i la realització d'un
projecte de recerca.
Més informació: http://www.icrps.com/

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Màster en Globalització, desenvolupament i cooperació
Tipus: Títol propi UB
Modalitat: Presencial. 60 ECTS
Període: Durada de dos anys acadèmics (2014-2016). Primer curs de gener a juliol de
2015, i el segon curs de gener a octubre del 2016.
Lloc: Facultat d’Economia i Empresa UB
Descripció: Aquest màster en desenvolupament i cooperació pretén seguir formant, com
ho ha fet durant vint-i-quatre anys, especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i
pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’unes estratègies de
desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de
solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i esperançador per a les generacions
futures, i necessàriament diferent de l’actual. Es pretén que l’estudiant pugui assolir una
formació integral com a cooperant adquirint coneixements aprofundits sobre les
circumstàncies polítiques, històriques i econòmiques dels pobles que reben cooperació.
Més informació: http://www.mon-3.org/
Màster en Ciutadania i drets humans: ètica i política
Tipus: Interuniversitari
Modalitat: Presencial. 60 ECTS
Període: Horari a confirmar, es tracta d’un màster nou que procedeix del màster Ciutadania
i Drets Humans: Ètica i Política
Lloc: Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona.
Descripció: El màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política ofereix una formació
específica, des de les perspectives de l'ètica, la política i la filosofia del dret, amb la finalitat
de proporcionar a l'estudiant la capacitat de saber orientar i prendre decisions amb relació
al desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, els problemes de la
convivència ciutadana en el context pluricultural actual, la subjectivitat i la identitat, i també
els dilemes de la bioètica i de la biopolítica.
Més informació:
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/ciutadaniaidrets/presentacio
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Màster en Educació, globalització i transformació social
Tipus: Títol propi UB
Modalitat: Online. 60 ECTS
Període: Dos anys acadèmics, del 04/02/2013 al 15/03/2015.
Descripció: Els canvis socials i econòmics que travessa el planeta suggereixen la
necessitat d’escometre una reflexió profunda sobre la missió i les funcions de l’educació en
aquest context. Les desigualtats agreujades pel procés de globalització exigeixen una
presa de consciència des de l’educació que permeti generar accions contundents per a
transformar les condicions de vida a escala local i global. A partir d’aquesta constatació, el
màster pretén oferir eines conceptuals i metodològiques a professionals de l’educació de
diferents nivells, àmbits i escenaris de dedicació. És a dir, generar professionals amb les
eines suficients per abordar les àrees educatives prioritàries en matèria d’educació per al
desenvolupament, la pau i els drets humans.
Més informació: http://www.ub.edu/educaglob/
Postgrau en Estratègies educatives per a la ciutadania global
Tipus: Títol propi UB
Modalitat: Online. 15 ECTS
Període: 28/4/2014 (pendent 2015)
Descripció: Les desigualtats agreujades pel procés de globalització exigeixen una presa
de consciència des de l’educació que permeti generar accions contundents per a
transformar les condicions de vida a escala local i global. Per això, fa falta desenvolupar
propostes educatives sòlidament construïdes i clarament orientades a la presa de
consciència i a la transformació social. El postgrau pretén oferir eines metodològiques a
professionals de l’educació de diferents nivells, àmbits i escenaris de dedicació. En concret,
orienta la seva acció al professorat d’educació primària i secundària, a educadors/es
vinculats a entitats socials i ONG, a personal tècnic i de suport de l’administració educativa,
i a totes aquelles persones que hi estiguin interessades.
Més informació: http://www.ub.edu/educaglob/
Postgrau en Recursos, materials i projectes d’educació per al desenvolupament
Tipus: Títol propi UB
Modalitat: Online. 15 ECTS
Període: Data inicial de la docència 29/9/2014.
Descripció: Les desigualtats agreujades pel procés de globalització exigeixen una presa
de consciència des de l’educació que permeti generar accions contundents per a
transformar les condicions de vida a escala local i global. Per això, fa falta desenvolupar
propostes educatives sòlidament construïdes i clarament orientades a la presa de
consciència i a la transformació social. A partir d’aquesta constatació, el postgrau ofereix
eines aplicades a professionals de l’educació de diferents nivells, àmbits i escenaris de
dedicació. En concret, orienta la seva acció al professorat d’educació primària i secundària,
a educadors/es vinculats a entitats socials i ONG, a personal tècnic i de suport de
l’administració educativa, i a totes aquelles persones que hi estiguin interessades.
Més informació: http://www.ub.edu/educaglob/
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Diplomatura de postgrau en Societats africanes i desenvolupament
Tipus: Títol propi UPF
Modalitat: Presencial. 20 ECTS
Període: gener a juny 2014 (pendent 2015)
Lloc: Facultat d’Humanitats de la UPF
Descripció: En un país com el nostre, on l'interès per l'Àfrica ha estat tradicionalment
escàs, i on l'oferta acadèmica sobre la realitat africana molt reduïda, el Curs i el Diploma de
Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament pretenen donar una visió general i
alhora aprofundida sobre els aspectes més destacats del passat i el present del continent:
la seva història, l'evolució i l'actualitat política, les bases de la seva economia, les
característiques de la societat, els reptes del desenvolupament i la diversitat de les seves
cultures.
Més informació: http://www.upf.edu/societats-africanes/#.U8-NweN_urk

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Màster de Ciències socials del desenvolupament: cultures i desenvolupament a
l'Àfrica
Tipus: Màster oficial interuniversitari
Modalitat: Semipresencial. 120 ECTS
Període: 1/10/2014 – 30/05/2015
Lloc: Facultat de Lletres, Universitat Rovira i Virgili
Descripció: Els estudis africans estan en creixement global, a diferència del que ha passat
amb altres estudis d'àrea. Les raons d'aquest dinamisme entronquen amb les que han
forçat l'actual visibilitat de les societats subsaharianes, amb iniciatives tan influents com el
Pla Àfrica o la creació de Casa Àfrica pel Ministeri d'Afers Estrangers. Aquesta presència
creixent de l'Àfrica genera una demanda social en un ampli espectre, des de professionals i
voluntaris de la cooperació (oficial i a través d'ONG) fins a investigadors universitaris. I la
demanda s'enfoca cap a un màster perquè el que es reclama és un coneixement de les
societats africanes en la seva diversitat i en l'actualitat, més enllà dels estereotips i els
receptaris: precisament els fracassos reiterats de les polítiques de desenvolupament a
l'Àfrica empenyen cap als estudis universitaris molts dels que operen al continent.
Més informació: http://www.urv.cat/masters_oficials/africa.html

Màster universitari en Relacions Euromediterrànies
Tipus: Màster oficial interuniversitari
Modalitat: Presencial. 120 ETCS
Període: 2 anys acadèmics (calendari pendent 2014-15)
Lloc: Facultat de Lletres, Universitat Rovira i Virgili

Fundació Autònoma Solidària
Formació de màster i postgrau en cooperació 2014-15

Descripció: El màster té com a objectius oferir una formació avançada en els àmbits de
cooperació plantejats en l'àrea Euromed, proporcionar una base sòlida per a la recerca en
els àmbits on la UE posa l'accent en el context de la zona Euromed i enfortir l'oferta
formativa en estudis europeus especialitzats en política exterior europea, entre d’altres.
Més informació: http://www.urv.cat/masters_oficials/relacions_euromediterranies.html
Diploma d’especialització en Cooperació, desenvolupament i innovació social
Tipus: Diploma d'especialització de la URV
Modalitat: Presencial. 30 ECTS
Període: 28/11/14 al 30/06/15
Lloc: Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili.
Descripció: L’objectiu d’aquest postgrau és el de formar especialistes amb habilitats per a
l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al
desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i
adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat. Està adreçat a persones que,
professional o voluntàriament, col·laboren en projectes de cooperació, desenvolupament i
innovació social,, així com a persones que exerceixen o volen formar-se per exercir aquest
treball en accions sobre el terreny a països en vies de desenvolupament, amb ONG's o
institucions locals i internacionals
Més informació: http://www.fundacio.urv.cat/

UNIVERSITAT DE LLEIDA
Màster en Desenvolupament i Cooperació Internacional
Tipus: Màster oficial UDL
Modalitat: Semipresencial. 60 ECTS
Període: Aquest màster no s’impartirà durant el curs 2014-15
Lloc: Facultat de Lletres, Universitat de Lleida
Descripció: Un dels problemes fonamentals que presenta la pràctica de la cooperació al
desenvolupament és la manca d’una reflexió teòrica i conceptual profunda de les
implicacions que la mateixa noció de desenvolupament comporta. És per aquest motiu que
el Màster emfatitza de manera preeminent els aspectes teòrics i metodològics del
desenvolupament com a concepte i les seves pràctiques com a instruments associats a ell.
És imprescindible que l’alumnat sigui capaç de problematitzar el desenvolupament,
d’entendre’l i prendre’l com a objecte de reflexió, d’anàlisi i de recerca. Per aquest motiu res
millor que una orientació teòrica i reflexiva sobre les implicacions pràctiques del
desenvolupament acompanyada d’enfocaments monogràfics i d’un programa sòlid de
treball sobre el terreny. L’estudi rigorós, crític i comprehensiu del funcionament de la
cadena de l’ajuda, de les seves complexitats, les seves contradiccions, les seves fites i els
seus reptes en l’entramat del món contemporani, constitueix un altre pilar de la formació.
Més informació: http://www.mastercooperacio.udl.cat/
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UNIVERSITAT DE GIRONA
Màster en Desenvolupament humà sostenible local i alternatives a la globalització
neoliberal
Tipus: Títol propi UdG
Modalitat: Semipresencial. 60 ECTS
Període: 02/10/2014 – 30/06/2015
Lloc: Escola d'Estudis Superiors i Universitaris Formatic Barcelona
Descripció: El màster és una iniciativa de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament
Humà Sostenible de la Universitat de Girona amb la col·laboració de la Càtedra
Internacional UNESCO "Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, Participació i
Educació Intercultural" i de la Xarxa UNESCO/UNITWIN "Medeuramérica para el Desarrollo
Humano", constituïda per universitats, ONG i administracions locals, europees i
llatinoamericanes. Aquest màster pretén oferir un nou marc de reflexió acadèmica,
col·laborar a donar resposta pràctica a problemes locals de desenvolupament i, alhora, ser
suficientment globalista per formar els estudiants com a agents de transformació social,
obrint possibilitats d'ocupació des de l'àmbit de les administracions locals fins al dels
organismes del sistema de Nacions Unides, passant per les entitats de la societat civil
implicades en aquest camp.
Més
informació:
https://www.udg.edu/tabid/9407/language/ca-ES/Default.aspx
i
http://www.fundacioudg.org/master-en-desarrollo-humano-sostenible-local-y-alternativas-ala-globalizacion-neoliberal-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Màster en Drets humans, democràcia i globalització
Tipus: Màster oficial
Modalitat: Online. 60 ECTS
Període: Inici de la docència el 17/09/2014
Descripció: Qualsevol activitat de l'àmbit públic o privat té repercussions notables en la
garantia dels drets humans fonamentals. Això és així tant pel que fa a l'activitat legislativa,
judicial i executiva dels poders públics, com les que s'adopten en l'entorn empresarial en un
món cada vegada més globalitzat. Aquest màster universitari de Drets humans, democràcia
i globalització ofereix als estudiants un coneixement ampli i pràctic en aquestes matèries
que els capacita per desenvolupar més endavant un assessorament correcte en els àmbits
professionals en els quals resulta necessari ponderar objectius polítics, socials o
econòmics amb el respecte dels drets fonamentals.
Més informació: http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/drets-humans-democraciaglobalitzacio/presentacio

Fundació Autònoma Solidària
Formació de màster i postgrau en cooperació 2014-15

Escola de Cooperació
L’Escola de Cooperació de la UOC ofereix màsters, diplomatures de postgrau i cursos
d’especialització en les següents àrees: acció humanitària, dret internacional humanitari,
conflictologia, sostenibilitat i gestió d’entitats no lucratives.
Més informació:
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/escola-cooperacio

