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Prerequisits

El màster inclou en el segon any la possibilitat de realitzar com a assignatura optativa uns seminaris que
permetin conèixer les últimes actualitzacions en diverses matèries.

Els seminaris s'organitzen en col·laboració amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Cada alumne pot
escollir entre una oferta de tallers i seminaris publicats a principis de curs.

Cada alumne té assignat un tutor per part del programa que permet el seguiment detallat dels seminaris així
com efectuar l'avaluació de l'estudiant

Objectius

Els seminaris d'actualització tenen com a objectiu proporcionar a l'estudiant la possibilitat de conèixer les
últimes normatives en relació a matèries cursades durant el primer curs.
En particular s'ofereixen seminaris sobre:
• Normativa comptable espanyola. Darreres resolucions de l'ICAC. Consultes publicades. Interpretacions dels
experts.
• Normativa comptable internacional. Novetats i últimes propostes.
• Novetats en la legislació fiscal. Normes relatives a l'impost sobre societats publicades.
• Normativa d'auditoria. Canvis i adaptacions.
• Normes d'accés a la professió d'auditor.
Així mateix s'inclouran seminaris sobre noves tecnologies aplicades als processos comptables i a l'auditoria de
comptes.

Competències

Elaborar estats financers i informes per a finalitats comptables, fiscals i financeres.
Gestionar de forma eficient la informació diferenciant la que és rellevant per a la presa de decisions
econòmic-financeres.

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
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Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

Descriure les novetats fiscals al tancament de lexercici aprovades o pendents daprovació.
Gestionar de forma eficient la informació diferenciant la que és rellevant per a la presa de decisions
econòmic-financeres.
Identificar les diferències en els canvis normatius al tancament de lexercici en relació amb la normativa
comptable i dauditoria i valorar-ne limpacte en els comptes anuals individuals i consolidats.
Identificar les diferències en els canvis normatius de caràcter fiscal al tancament de lexercici i
valorar-ne limpacte en els comptes anuals individuals i consolidats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer les actualitzacions relatives a normatives comptables i dauditoria i els seus procediments
dimplantació.
Valorar els canvis normatius en relació amb les normes comptables i fiscals en els diferents tipus
dempreses i organitzacions.

Continguts

El contingut del seminari serà variable i dependrà dels seminaris oferts i els que hagi escollit l'estudiant.

En qualsevol cas el tutor acadèmic tindrà cura i revisarà periòdicament de les activitats realitzades per
l'estudiant.

Metodologia

Les conferències i seminaris es divideixen en els de Tipus A i els de Tipus B.
L'alumne haurà de realitzar un mínim de 20 hores de Tipus A, amb assistència obligatòria a la Jornada dels
Economistes i del Tipus B haurà de realitzar entre 20 i 25 hores.
La suma total d'hores del tipus A + B ha de ser de 45 hores.
L'alumne sol·licitarà al seu tutor la inscripció als seminarias i conferències que desitja realitzar. El tutor
confirmarà la inscripció al seminari i / o conferència.
Un cop confirmada la inscripció al seminari i / o conferència en cap cas es podrà anul·lar.
Un cop finalitzat el seminari i / o conferència l'alumne lliurarà al tutor un resum del seminari i / o conferència
juntament amb el certificat d'assistència.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Reunions de presentació seminaris. 6 0,24 5

Tutories de seguiment 39 1,56 5

Tipus: Supervisades

Tutories d'elaboració de treballs 5 0,2 5

Tipus: Autònomes

Assistència a seminaris, conferències i activitats complementàries 220 8,8 5
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Realització de treballs 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7

Avaluació

L'avaluació es determinarà de la següent manera:
- 50% de la nota correspon a l'assistència als seminaris i / o conferències.
- 50% de la nota correspon a la realització i lliurament dels resums dels seminaris i / o conferències

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència a conferències i activitats complementàries 50% 0 0 5

Entrega de treballs 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7

Bibliografia

A determinar en cada seminari.

3


