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Prerequisits

No specific prerequisit.

Objectius

During the second year of studies, the student writes a Master's Thesis under the supervision of a faculty
member. The advisor (or advisors) guides the student in his/her work. The goal of the Master's thesis is to
assess the student's maturity and his/her ability to conduct independent research. The student chooses a field
of interest for his/her Master's Thesis. The field of interest must be one of IDEA's fields of specialization. The
student establishes, with the approval of the advisor, the research question and its boundaries. The role of the
advisor is to support and guide the student's research activity. After submitting the Master's thesis, the student
presents his/her work before a committee that evaluates the thesis.

Competències

Analitzar conceptualment un problema econòmic concret utilitzant eines analítiques avançades.
Aplicar la metodologia de recerca i tècniques i recursos específics avançats per investigar i produir
resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
Dissenyar, planificar i dur a terme recerques sobre economia.
Emetre judicis independents i defensar-los dialècticament.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en
l'activitat professional.
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Resultats d'aprenentatge

Aplicar la metodologia de recerca i tècniques i recursos específics avançats per investigar i produir
resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
Donar resposta a una pregunta econòmica amb models desenvolupats a través de la lògica
matemàtica o mitjançant una metodologia empírica que identifiqui la resposta correctament
Emetre judicis independents i defensar-los dialècticament.
Emmarcar una pregunta econòmica i oferir un model teòric o una metodologia empírica que permeti
donar resposta a la pregunta
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en
l'activitat professional.

Continguts

*

Metodologia

• Seminars

• Tutorials

• Writing a research article

• Presenting a research article

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Tutorials, seminars 62,5 2,5 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Writing and presenting a research article 187,5 7,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació
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Master's Thesis (article) 80%

Presentation 20%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Master's thesis 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Presentation 20% 0 0 9

Bibliografia

*
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