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1. Pròleg 

L’any 1999, una trentena de països europeus signaven a la ciutat de Bolonya un 
acord per a l’harmonització dels estudis superiors a Europa.  

L’espai europeu d’educació superior pretén dotar Europa d’un sistema 
universitari homogeni, eficaç, competitiu i de  qualitat, tot perseguint: 

 1) Un sistema de titulacions comprensible i comparable, orientat a 
promoure les oportunitats de treball i la competitivitat internacional. 

 2) L’establiment d’un sistema de titulacions basat en dos nivells principals 
(de grau i de postgrau) i un sistema comú de crèdits.

3) El foment de la mobilitat entre tots els centres universitaris de països 
signants.

4) El desenvolupament de sistemes de garantia de qualitat i mecanismes 
de certificació i d’acreditació. 

 5) La promoció del desenvolupament curricular, la cooperació 
institucional, els esquemes de mobilitat i els programes integrats d’estudis, 
formació i recerca. 

El sistema de crèdits europeus (ECTS- European Credit Transfer System) és la 
unitat de valoració de l’activitat acadèmica. Integra ensenyaments teòrics i 
pràctics, altres activitats acadèmiques dirigides i el volum de treball que 
l’estudiant ha de fer per assolir els objectius educatius previstos (incloent-hi la 
preparació i realització d’exàmens). Amb el crèdit europeu, el volum de treball 
s’expressa en hores de treball de l’alumne, i no en el nombre de classes 
impartides pel professor, com es feia fins ara. 

Aquest informe ha estat coordinat per: 
Dra. Montserrat Duch, vicerectora de Postgrau i Relacions Internacionals, i Fina 
Cabré, responsable de l’Escola de Postgrau i Doctorat 
S’ha comptat amb la informació del GTR, SGA, ORI, EPD i Fundació de la URV 
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1. INTRODUCCIÓ 

1. Antecedents 

L’espai europeu d’educació superior reforma les titulacions establint dos nivells: 
el grau i el postgrau. 

El títol de grau haurà de proporcionar a l’estudiant les competències genèriques 
bàsiques dels estudis triats i les que li facilitin integrar-se en el món laboral. 
També inclourà competències transversals (formació integral) i específiques 
(orientació professional), però no especialitats.

El nivell de postgrau té com a requisit haver obtingut prèviament el títol de grau i 
condueix a l’obtenció dels títols de màster i/o doctorat. Són ensenyaments més 
específics, orientats a l’aprofundiment i l’especialització. Els màsters oficials 
tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus. El títol de doctor és el 
màxim grau a què pot arribar un estudiant, i per assolir-lo haurà d’elaborar i 
defensar una tesi doctoral que haurà de contenir resultats originals de recerca. 

En matèria de programació d’estudis, la URV disposa des de l’any 2000 del 
mapa d’ensenyaments, com a model a través del qual s’ha definit l’estratègia en 
matèria de programació acadèmica d’estudis oficials, així com els criteris per 
proposar titulacions per incloure en la programació d’estudis universitaris de 
Catalunya. 

El Claustre de la URV va aprovar, el 20 de maig de 2004, les línies generals de la 
política de programació d’estudis de postgrau i les va relacionar explícitament 
amb el desplegament del Pla Estratègic de Recerca, establint  que l’acció política 
i la presa de decisions dels òrgans de govern de la URV s’haurien d’orientar 
d’acord amb les línies d’actuació següents: 

 Amb voluntat d’universitat investigadora en el context de l’EEES, i amb 
relació al seu mapa d’ensenyaments, la URV es va plantejar com a 
objectius:

o Mantenir  i augmentar si és possible el nombre d’entrada 
d’estudiants a ensenyaments de grau. 

o Assolir la proporció de 2/3 d’estudiants a TC de grau i 1/3 
d’estudiants TC de postgrau. 

 Dins del ventall de perfils possibles de postgrau, la URV va alinear  els 
seus criteris amb els que van plantejar el DURSI per a la programació 
d’ensenyaments i els ens acreditatius competents (nacionals, estatals i 
internacionals) per a l’acreditació/ certificació dels ensenyaments.
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 El desplegament del Pla Estratègic de Recerca esdevé un instrument per:  
o Estendre i consolidar l’activitat de recerca de qualitat a tots els 

àmbits de coneixement (posicionament horitzontal). 
o Fer més visibles els àmbits prioritaris de recerca, com a referents 

de formació universitària superior. 

 L’estructuració de la recerca a la URV, mitjançant la creació de (o la 
partició  en) centres, instituts o altres estructures de recerca, s’orientarà a 
la visualització de la URV com a referent europeu de formació en àmbits 
prioritaris: Arqueologia, Prehistòria, Química, Enologia i Nutrició. 

Per tant, la nova arquitectura de les titulacions que s’estableix en el model de 
convergència cap a l’espai europeu d’educació superior (EEES) implica la 
reprogramació de l’oferta de titulacions, els nous estudis de grau i els nous 
estudis de màster i doctorat, englobat en  programes oficials de postgrau, i una 
reforma en profunditat dels continguts i objectius adequada a la nova visió dels 
estudis.

Els elements fonamentals d’aquest canvi són:
 Afavorir l’ocupabilitat dels titulats de grau mitjançant uns estudis 

professionalitzadors de primer nivell, a partir dels quals es pugui començar 
una carrera professional, on el ciutadà pot seguir la seva formació al llarg 
de la vida, tant dins com fora de l’empresa, 

 Dissenyar unes titulacions orientades a l’adquisició de competències 
professionals específiques, adreçades tant a l’estudiant que opta per 
seguir la seva formació, com al professional que requereix aquesta 
especialització, i també com a preparació necessària per al 
desenvolupament d’una tasca autònoma de recerca.

 Valorar els estudis de doctorat com un nivell formatiu necessari i atractiu 
per al sector productiu. 
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2.Nova visió de l ‘espai europeu d’educació superior 

           GRAU  MÀSTER           DOCTORAT  

22 anys 23 anys       Postdoct.

Competències                                   Competències professionas                                    
                bàsiques    específiques 26 anys 

                      carrera professional                                                    carrera acadèmica 

En aquest moment els nous estudis de grau, de  quatre  anys, responen a la 
necessitat d’universalitzar l’educació superior, abasten tots els àmbits del 
coneixement i adapten els continguts per incloure les competències i habilitats 
necessàries en el món laboral i poder progressar en el estudis posteriors. 

El estudis de màster, d’una durada d’un a dos anys, responen a la necessitat de 
mantenir un nivell alt d’especialització/ampliació de continguts i capacitats 
laborals o orientades a desenvolupar un perfil investigador, que en aquest darrer 
cas podrà seguir el desenvolupament a través d’un període de recerca, el 
doctorat.

El nou doctorat es preveu com un període de recerca de tres anys en què 
s’aprenen habilitats i es desenvolupen capacitats bàsiques pròpies de l’activitat 
d’R+D+I, que capacitaran per entrar en el món laboral en llocs de treball propis 
d’aquest perfil o per desenvolupar una carrera acadèmica investigadora a través 
d’una estada postdoctoral, on s’incrementen les capacitats en el disseny, direcció 
i desenvolupament de projectes de recerca. 
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3. Línies d’actuació per a l’establiment del mapa de postgrau a la URV 

El Consell de Govern va aprovar el 18 de juliol de 2004 el document de base per 
a la programació d’ensenyaments de postgrau a la URV, on s’estableixen els 
criteris de preparació i selecció de propostes i es defineix el programa de treball 
seguit durant el 2005. 

En aquest document de bases es van definir els principals elements a tenir en 
compte en la preparació de propostes de programes de postgrau: 

 Evolució harmònica: Tots els àmbits de coneixement de la URV han de 
projectar-se en ensenyaments de postgrau com a element clau per 
esdevenir una universitat integrada en l’espai europeu.  

 Diferents perfils: Els perfils dels postgraus poden ser molt variats, però 
han de respondre a necessitats del món laboral (perfil 
professionalitzador), a les de la recerca (perfil investigador) o a ambdues, 
buscant fer possible la generalització de l’oferta de postgraus a tots els 
àmbits del coneixement on la URV és present. Els postgraus poden variar 
en funció de l’origen (evolució d’actuals màsters, estudis de segon cicle, 
títols propis, doctorats -sobretot aquells amb menció de qualitat-, etc.), 
l’abast estratègic (local, nacional, internacional), el preu (públic, mercat)...

 Alineament amb recerca de qualitat: Aquest és un element important 
per al projecte d’universitat que afecta en major o menor mesura tots els 
perfils i que esdevé factor clau en la programació de postgrau, 
especialment dels orientats a la recerca. 

 Disseny i implementació de qualitat: Aquest és un element estratègic 
per als usuaris i que garanteix la posterior acreditació del postgrau. 

 Visió internacional: Per a una bona part dels perfils, la comparabilitat 
amb el marc europeu implica la possibilitat de cooperació o tenir en 
compte el factor de competició. D’altra banda, l’atracció de l’estudiant  i 
professorat d’arreu esdevé un aspecte fonamental inherent a la nova 
concepció dels postgraus. 

 Aliances: En darrer terme, però no menys important, la fortalesa dels 
postgraus pot estar relacionada amb la qualitat de les aliances que 
s’estableixin amb altres universitats o amb agents del món laboral. 
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Així, sota aquestes consideracions, es va creure que qualsevol proposta 
d’ensenyament de postgrau  havia de respondre als principis següents: 

 Significació: Impacte a l’àmbit del coneixement i/o el món laboral, 
d’acord amb l’estratègia de la URV i les necessitats de la societat. 

 Pertinença: Perfil adequat que respon a necessitats existents i coneix els 
elements claus per assolir els objectiu de futur que es marqui. 

 Qualitat: Disseny ajustat als estàndards establerts i que respon a les 
expectatives dels usuaris i als objectius definits. 

 Viabilitat: Adequació de la demanda, les capacitats, els recursos i els 
processos necessaris. 

Així, doncs, a partir dels principis per a la programació d’un programa oficial de 
postgrau descrits anteriorment i de les referències externes existents sobre els 
elements de qualitat per a programes de postgrau, es van aprovar els següents 
criteris generals de selecció, independentment de si el postgrau es relaciona o no 
amb un àmbit prioritari de recerca: 

         CRITERIS GENERALS PER A L’ESTABLIMENT DE POSTGRAUS 

  PRINCIPIS          CRITERIS 

Significació Programa formatiu - necessitat, impacte, objectius i           
continguts en relació amb el perfil del postgrau (10-20%) 

 Pertinença Col·laboracions internes i externes (10%) 

 Qualitat Procés formatiu, metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
   (10%) 

Previsió d’avaluació dels resultats, seguiment del procés       
formatiu, en els llicenciats, a la societat (10%) 

Viabilitat Recursos humans: adequació del PDI al programa formatiu 
     historial docent i investigador  (30-20%) 

      Estimació de demanda –nombre i perfil- (30%) 
Recursos humans, personal d’administració i serveis i 
materials (infraestructures i instal·lacions)
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4. Procés seguit en la configuració del mapa de postgrau de la URV 

El procés de configuració del mapa de postgrau de la URV es dissenya tenint en 
compte els objectius que es pretenen cobrir, les experiències prèvies de la URV 
en programació i planificació estratègica i l’anàlisi de processos similars 
desenvolupats en altres universitats pel que fa a la priorització dels àmbits de 
recerca. És precisament a partir d’aquesta anàlisi que es va detectar que els 
darrers anys un bon nombre de processos d’aquesta característiques s’han dut a 
terme en universitats de diferents països, de diferent grandària, nivell científic i 
tipologia. El procés que es duu a terme és homologable als que es realitzen 
internacionalment; amb relació als programes de postgrau, reuneix les 
característiques següents:   

 Aproximació dalt-baix: capacitat de la direcció de liderar, coordinar, 
proposar i ordenar propostes, i capacitat dels proposants de 
reordenar i  revisar. 

 Transparència: comunicació de desenvolupament del procés a tota 
la comunitat universitària. 

Fase 1: Discussió i aprovació 

Discussió i aprovació del programa de desplegament de les línies d’actuació 
aprovades pel Claustre, per configurar la proposta de mapa de postgraus i 
establir i estructurar els àmbits de recerca prioritaris. 

Fase 2: Expressions d’interès i ordenació de propostes 
Formulació de propostes d’interès i ordenació de les propostes de postgrau i 
àmbits de recerca a prioritzar. 

Fase 3: Elaboració i selecció de propostes 
Elaboració i selecció de les propostes i configuració de la proposta de mapa de 
postgrau i àmbits prioritaris de recerca. 

Fase 4 : Aprovació del mapa de postgrau i de la proposta de programes 
oficials de postgrau (POP)
Aprovació pel Consell de Govern de la planificació global dels postgraus de la 
URV (mapa de postgrau) per als propers anys (amb horitzó 2010), tal com 
planteja la Direcció General d’Universitats (DGU) en el marc del procés de la 
programació universitària d’estudis de postgrau, i de la proposta de programes 
oficials de postgrau (POP) per al curs 2006-07. 

D’altra banda, s’estableix que el procés ha de poder ser revisable si apareixen 
condicions externes que alterin terminis o condicionin els objectius pretesos. 
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2. ORDENACIÓ ACADÈMICA 

1. Normatives 

Al llarg d’aquest procés, la URV ha preparat i aprovat dues normatives internes 
necessàries per a la implantació dels nous ensenyaments de postgrau: 

La Normativa d’estudis de postgrau de la URV, aprovada en Consell de Govern 
de 8 de juliol de 2005, va especificar l’estructura dels programes oficials de 
postgrau amb el consegüent desplegament dels estudis oficials de màster i dels 
estudis oficials de doctorat. També va desenvolupar les normatives de 
preinscripció, admissió i matrícula d’estudiants de màster, tot i que en la actualitat 
està en procés una actualització del Reglament dels programes oficials de 
postgrau i de tota la nova normativa acadèmica generada per la implantació del 
nou Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 

L’ordre ECI/2514/2007, de 13 d’agost (BOE 21/08/2007), sobre expedició de 
títols universitaris oficials de màster i doctor. 

L’ordre ECI/3686/2004, de 3 de novembre (BOE 15/11 2004), modificada per 
l’Ordre ECI/1712/2005, de 2 de juny (BOE 10/06/2005), que estableix els 
requisits de la documentació expedida a alumnes estrangers.  

La Normativa acadèmica i de matrícula d’estudiants de nou accés a un màster va 
ser aprovada al Consell de Govern de 2 de maig de 2007. S’hi especifiquen els 
conceptes més significatius dels plans d’estudis del programes oficials de 
postgrau (màster) i el contingut. Així, la URV, a proposta de l'òrgan responsable 
del desenvolupament del programa, assignarà un nombre determinat de crèdits a 
cadascuna de les matèries/assignatures i activitats formatives del programa. 
També especifica l’accés de l’estudiant al màster i tots els tràmits que ha de 
seguir.
 
A la Universitat Rovira i Virgili s’han seguit fins al curs 2008-09 una sèrie de 
criteris en el procés d’admissió d’estudiants als estudis de màster que tot seguit 
enumerem. Tanmateix, després de la publicació del RD 1393/2007 ha calgut fer-
hi tota una sèrie d’adaptacions. 
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 Fixació de nombre oficial de places 
 
L’òrgan responsable del màster oficial en proposa el nombre de places d’accés 
en la Memòria, d’acord amb les directrius de la URV i els recursos disponibles. 
En el cas de programes interuniversitaris, el màster té un nombre de places 
definit independentment de les universitats que hi participin. 
El nombre de places d’accés per a cada màster seran les que publica oficialment 
la Generalitat de Catalunya. 

 Proposta de l’òrgan de selecció 

Una vegada revisats els expedients dels estudiants preinscrits, la proposta de 
l‘òrgan de selecció sobre el procés d’admissió haurà de distingir entre: 

- Estudiants  admesos 
- Estudiants en llista d’espera 
- Estudiants exclosos 

a) Estudiants admesos 

Seran els estudiants que, una vegada aplicada la normativa d’accés, hagin 
obtingut les millors valoracions en el conjunt dels criteris de selecció. No obstant 
això, si hi ha prou places places, l’òrgan de selecció podrà admetre els alumnes 
sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits (simplement 
comprovant que compleixen els requisits d’accés). 
El nombre s’haurà d’ajustar a les places oficials d’accés. Aquesta xifra es podrà 
superar en el cas d’estudiants que tinguin una formació prèvia acreditada per 
damunt dels 60 crèdits. 
No ocuparan plaça aquells estudiants que el curs 2005-06 o 2006-07 van iniciar 
el màster propi que s’ha transformat en màster oficial. Tampoc no ocuparan 
plaça els alumnes provinents del pla pilot DURSI que el van iniciar el 2004-05. 
En el cas d’estudiants amb titulacions estrangeres, l’admissió correspondrà a una 
de les dues possibilitats següents: 

a) Admissió provisional:

 Pendent de l’autorització de la CPD. 

b) Admissió pendent de documentació: 

 Pendent de completar els documents o d’acreditar algun dels requisits 
generals.
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 Un cop hagin completat les mancances, passaran a ser considerats 
admesos provisionals. 

b) Estudiants en llista d’espera 

Correspondrà als estudiants pendents d’assignar-los una plaça. 

Estaran ordenats prioritàriament. 

En el cas d’estudiants amb titulacions estrangeres, s’haurà de fer constar el seu 
caràcter: provisional o pendent de documentació. 

L’òrgan de selecció podrà proposar a la CPD que tots els estudiants de la llista 
d’espera, o un nombre determinat, puguin ser admesos, si això no afecta els 
recursos docents previstos. Per fer-ho, haurà considerat els efectes que aquest 
increment d’alumnes pot tenir en l’organització d’assignatures del tipus 
pràctiques en empresa, treball de recerca, etc. 

c) Estudiants exclosos 

Són els estudiants que no poden ser admesos perquè no han aportat la 
documentació requerida o no compleixen els requeriments fixats a la normativa 
d’accés.

d) Tramesa per l’òrgan de selecció 

L’òrgan de selecció haurà de lliurar al president/a de la Comissió de Postgrau i 
Doctorat en el termini previst en el procediment els documents següents: 

 Relació dels alumnes admesos, alumnes en llista d’espera i alumnes 
exclosos. 

 Relació dels alumnes admesos provisionalment —procedents de 
titulacions estrangeres— perquè en rebin l’autorització, amb la 
documentació corresponent. 

 Proposta sobre el nombre mínim de crèdits de què s’han de matricular els 
estudiants per a aquell curs acadèmic (15 o 30). 

A partir d’aquest moment —sense esperar la resposta de la CPD—, l’òrgan de 
selecció del màster ha de difondre aquestes relacions per tal que les coneguin 
els estudiants. 

Acord de la Comissió de Postgrau i Doctorat 
 
Una vegada la Comissió hagi autoritzat l’admissió dels estudiants amb titulació 
estrangera, si s’escau, ho comunicarà al coordinador/a del màster i a la 
secretaria del centre, per tal que es faci públic que aquests estudiants s’han 
admès definitivament al màster. 
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Matriculació d’estudiants 
 
Una vegada finalitzat el període de matrícula, si es produeixen vacants o si els 
alumnes no s’han matriculat a temps complet (60 crèdits), el coordinador/a del 
màster farà arribar una proposta al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i de
la Recerca per admetre estudiants de la llista d’espera, fins a completar el 
nombre de places que s’havien previst. 

En funció de la situació final de nombre d’estudiants i crèdits matriculats, es 
determinarà el nombre de places objecte d’admissió. 
 
D’altra banda, la Universitat Rovira i Virgili té establerts uns criteris per al 
reconeixement de crèdits realitzats anteriorment als estudis de màster.
 
S’entén per reconeixement l’acceptació que fa una universitat dels crèdits que ha 
obtingut un estudiant en uns ensenyaments oficials, a la mateixa universitat o en 
una altra, els quals són computats en altres diferents a efectes d’obtenció de títol 
oficial. El nombre d’ECTS susceptibles de ser reconeguts per a un títol de 120 
crèdits és com a mínim 0 crèdits i com a màxim 60 crèdits; per a un títol de 60 
crèdits, és de com a mínim 0 crèdits i com a màxim 30 crèdits.
 

 Pel que fa a titulats universitaris oficials corresponents a l’ordenació 
anterior: llicenciats, arquitectes o enginyers 

D’acord amb el que estableix el RD 1393/2007 (DA 4a), a aquests titulats se’ls 
pot reconèixer crèdits, tenint en compte l’adequació entre les competències i els 
coneixements derivats dels ensenyaments cursats i els previstos en el pla 
d’estudis dels ensenyaments de màster. 

En la mesura que sigui possible, els plans d’estudis de màster inclouran taules 
de reconeixement automàtic amb les titulacions de la URV que donen accés al 
màster. En el cas que els estudiants no hagin cursat els estudis a la URV, caldrà 
que aportin els programes de les assignatures susceptibles de reconeixement. 

L’òrgan responsable o el coordinador/a fixaran les assignatures/crèdits que seran 
reconeguts a aquests estudiants. 

En funció de les assignatures/crèdits reconeguts a cada estudiant, es 
determinaran les assignatures/crèdits que ha de cursar i superar. En tot cas, per 
obtenir el títol de màster caldrà cursar i superar un mínim de 60 crèdits en 
màsters de 120 ECTS, i un mínim de 30 crèdits en màsters de 60 ECTS, que en 
tots dos casos necessàriament inclouran el treball final de màster. 

 Titulats universitaris oficials corresponents a l’ordenació anterior: 
diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics 

No es pot atorgar reconeixement. 
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 Titulats universitaris oficials corresponents a l’ordenació anterior del 
doctorat: DEA / reconeixement de la suficiència investigadora 

El RD determina que poden accedir al període d’investigació del doctorat. No 
preveu, però, la possibilitat d’aplicar reconeixement de crèdits si es vol accedir a 
màster. És clar, però, que en podrà obtenir pels estudis previs (llicenciatura, 
arquitectura, enginyeria). 

 Titulats universitaris oficials corresponents a l’ordenació anterior: 
diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics que tenen 
superats crèdits en un segon cicle 

Atenent el procés d’adaptació a les noves regulacions, aquests crèdits superats a 
segon cicle seran susceptibles de reconeixement. 

Incorporació a l’expedient de l’estudiant 

1. Tràmit de sol·licitud: 

 Els estudiants que vulguin el reconeixement hauran de sol·licitar-lo, 
d’acord amb el procediment que s’estableixi. 

 En el cas que els estudiants no hagin cursat els estudis a la URV, caldrà 
que aportin els programes de les assignatures susceptibles de 
reconeixement.

 Els estudiants hauran d’abonar el preu de la taxa que estableixi el decret 
corresponent de la Generalitat de Catalunya. 

2. Les assignatures reconegudes:

 Constaran en la fitxa de situació acadèmica dels estudiants en cadascuna 
de les assignatures afectades: apareixeran com a reconegudes. 

 Seran donades d’alta a l’expedient dels estudiants de manera automàtica, i 
hi constaran amb la qualificació que determini el MEC. 

 Si no incorpora qualificació, no es tindrà en compte en el càlcul de la 
mitjana d’expedient. 

 Pel que fa al curs 2008/09, els estudiants no abonaran el preu del crèdit 
establert per a matrícula fins a 60 crèdits reconeguts, llevat que el decret 
de preus estableixi el contrari. 

3. Les assignatures a cursar/superar:

 Els estudiants s’hi matricularan directament, a través d’automatrícula. 
 Abonaran el preu del crèdit establert al decret corresponent de la 

Generalitat de Catalunya. 
 Figuraran en els certificats que es puguin emetre, i també en el SET, amb 

la qualificació que obtinguin. 
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 Els estudiants hauran d’abonar les taxes corresponents que estableixi el 
decret de preus de la Generalitat de Catalunya, així com l’assegurança 
obligatòria, si s’escau, i els serveis voluntaris que subscriguin. 

Abans de matricular-se en el màster, els estudiants podran acreditar una 
formació prèvia acreditada (FPA) com a mínim de 0 crèdits i com a màxim de 120 
crèdits. Per aquest motiu l’òrgan responsable fixarà el nombre mínim de crèdits i 
les matèries del programa que ha de cursar cada estudiant, en funció de la 
formació prèvia que hagi acreditat. 

En tot cas, per obtenir el títol de màster serà necessari cursar dins del programa 
un mínim de 60 crèdits o matricular-se de 60 crèdits. 
 
Conceptes susceptibles de ser considerats FPA 

a) Les assignatures superades corresponents a:

1) Titulacions actuals de 1r i 2n cicle: 

 Els crèdits obtinguts en un 2n cicle, per sobre dels 180 crèdits mínims, que 
incloguin tota la troncalitat del 1r cicle que permeten l’accés. 

2) Titulacions actuals de 2n cicle: 

 Els crèdits obtinguts en el 2n cicle. 

3) En el cas de títols propis: 

 Els crèdits obtinguts en els estudis de màster propi pla pilot (DURSI/URV). 
 Els crèdits obtinguts en els estudis de graduat superior URV. 

4) Altres: 

 Els crèdits obtinguts en els estudis de màster propi pla pilot (DURSI) en 
altres universitats catalanes. 

 Els crèdits obtinguts en estudis de 2n cicle en universitats estrangeres. 

b) Els cursos i el treball d’iniciació a la investigació cursats com a estudis parcials 
de doctorat podran ser reconeguts. Afectarà: 

1) Els crèdits superats corresponents a cursos superats del període de 
docència.
2) Els crèdits corresponents a treballs superats dins del període 
d’investigació (PI). 
Com a criteri general, els 12 crèdits del PI es poden reconèixer per un 
màxim de 30 crèdits del treball de recerca del màster. 
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Conceptes no susceptibles de ser considerats FPA 

• En el cas de titulacions actuals de 1r cicle, l’escreix per sobre dels 180 crèdits 
que doni lloc al títol. 

• En el cas de titulacions actuals de 1r i 2n cicle, l’escreix per sobre dels 180 
crèdits que doni lloc al primer cicle. 

• Les assignatures del 1r cicle que han permès accedir al màster.

Aplicació en l’expedient de l’estudiant 

1) Els crèdits corresponents a la formació prèvia acreditada reconeguda, fins a un 
màxim de 60 crèdits: 

 Constaran en la proposta de situació acadèmica de l’estudiant en 
cadascuna de les assignatures afectades com a reconegudes. 

 Seran donats d’alta a l’expedient de l’estudiant de manera automàtica i 
constaran en l’expedient de l’estudiant amb la qualificació reconegut. 

 No computaran a l’hora de calcular la mitjana de l’expedient. 
 L’estudiant no abonarà el preu del crèdit establert. 
 En els certificats que es puguin emetre, les assignatures figuraran sota 

l’epígraf reconegudes com a formació acreditada, prèvia a la matrícula al     
màster.

2) En el cas que la formació prèvia acreditada superi els 60 crèdits, l’òrgan 
responsable ha de fixar quina d’aquesta formació es pot concretar en: 

a) Assignatures convalidables, entenent que la seva procedència 
correspon a un ensenyament / programa de doctorat diferent del que ara 
es vol cursar. 
Per ser objecte de convalidació, les assignatures han de tenir contingut i 
càrrega lectiva similar. 
Si es tracta d’assignatures d’ensenyaments impartits a la URV, les taules 
de convalidació figuraran en el dossier de pla d’estudis. 

b) Assignatures adaptables, entenent que la procedència correspon al 
canvi de pla d’estudis d’un mateix ensenyament, el qual s’aplicarà quan 
l’estudiant no hagi finalitzat els estudis. 
Per ser objecte d’adaptació, l’origen ha de ser els estudis cursats en un 
màster propi (pla pilot DURSI/URV) o graduat superior URV. 
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En el dossier del pla d’estudis hi han de figurar les corresponents taules 
d’adaptació.

Com a mínim, entre les assignatures convalidades, adaptades i a superar, 
l’estudiant s’ha de matricular de 60 crèdits:

3) El tractament administratiu de les assignatures incloses al punt 2 serà el 
següent:

 Assignatures convalidades: 

− Seran donades d’alta a l’expedient de l’estudiant de manera automàtica. 
− Aquesta matrícula implicarà abonar el 25% del preu del crèdit (d’acord amb 
el que fixa el decret corresponent). 
− Figuraran en els certificats acreditatius dels estudis de màster que es 
puguin emetre, amb l’equivalència de la qualificació obtinguda en els estudis 
d’origen.

 
 Assignatures adaptades:

− Seran donades d’alta a l’expedient de l’estudiant de manera automàtica. 
− Aquesta incorporació suposarà que l’estudiant no abonarà el preu del crèdit 
establert (d’acord amb el que fixa el decret corresponent). 
− Figuraran en els certificats que es puguin emetre amb la qualificació obtinguda 
als estudis d’origen. 

 Assignatures a superar: 

− L’estudiant es matricularà directament de les assignatures que ha de superar a 
través d’automatrícula. 
− Abonaran el preu del crèdit establert al decret corresponent de la Generalitat de 
Catalunya. 
− Figuraran en els certificats que es puguin emetre amb la qualificació que 
obtinguin.
L’estudiant haurà d’abonar les taxes corresponents que estableixi el Decret de 
preus públics, com a estudi de convalidació/adaptació i de despesa d’expedient 
acadèmic, així com l’assegurança obligatòria, si s’escau, a més dels serveis 
voluntaris que subscrigui. 

Tractament per als titulats de màster propi / graduat superior 

Durant aquest procés de transició vàlid fins al curs 2007-08 el tractament per als 
als estudiants procedents de màster propi de la URV / graduat superior va ser el 
següent:
“1. Els estudiants que ja disposin del títol propi de màster (pla pilot DURSI/URV) 
o graduat superior i l’itinerari que han cursat correspon amb algun dels previstos 
al màster oficial, si volen obtenir el títol oficial de màster se’ls consideraran, com 
a criteri general, 60 crèdits com a formació prèvia acreditada i els altres 60 
crèdits els hauran de matricular com a convalidats, abonant el 25% del preu 
corresponent.
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2. Als estudiants que no disposin del títol propi, tot i que es trobin en condicions 
d’obtenir-lo, se’ls aplicarà la totalitat de la taula d’adaptacions que figura en el pla 
d’estudis. Per tant, si hi ha una coincidència total de continguts (entre el propi i 
l’oficial), els 120 crèdits seran considerats adaptats, sense cap cost. 

Això suposarà que l’estudiant únicament disposarà del títol oficial. 

3. Els estudiants que per una o altra via puguin obtenir el títol oficial i vulguin 
accedir al doctorat en el POP corresponent hauran de cursar els crèdits 
necessaris per a completar l’itinerari de recerca.” 

 Currículum nuclear 

A partir del curs 2007-08, la URV ofereix a través del programa Currículum 
Nuclear una formació comuna als estudiants de màster de les diferents 
disciplines. Els dóna l’oportunitat de relacionar-se amb altres estudiants de 
diferents disciplines que desenvolupen la seva recerca diària, en altres 
departaments o campus que també estudien un màster universitari a la URV però 
en diferents disciplines i amb diferents percepcions ètiques i filosòfiques sobre la 
ciència i el món acadèmic. 

El currículum nuclear de postgrau dóna formació en matèries genèriques i 
transversals i se centra en les competències generals de Ciutadania i Orientació 
Professional.

 El curs consta de dos mòduls de 15 hores cadascun. 
 Idioma d'impartició: català-castellà / anglès (mínim el 60% de les hores). 
 Al curs 2008-09 se’n faran dues edicions (una, al gener i l'altra, al juny) 

Una part molt important en la matrícula final dels estudiants estrangers de fora la 
Unió Europea és el procés de legalització dels seus documents acadèmics. A 
continuació es descriu tot el procés que ha de portar a terme l’estudiant: 

Concepte 

Per certificar la validesa d'estudis realitzats fora de la Unió Europea, 
és necessari realitzar uns tràmits específics que permetin verificar 
l’existència tant de la institució que els ha emès com dels estudis que 
s'han cursat i els títols obtinguts. 

La legalització de documents estrangers, en aquest cas de caràcter 
acadèmic, es regeix en virtut dels convenis internacionals que 
s'apliquen entre el país que expedeix el document acadèmic i el país 
davant el qual es busca acreditar-ne l'autenticitat. Els tràmits varien, 
doncs, segons el país d'origen (i/o de destí) dels estudis o títols. 

Procediments 
afectats

El tràmit de la legalització és imprescindible per tramitar diferents 
sol·licituds, per exemple:  

 Equivalència de títol per accedir al doctorat 
 Estudi de trajectòria acadèmica per accedir a un màster 
 Convalidació parcial d'estudis estrangers 
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 Homologació de títols i/o graus acadèmics.  

IMPORTANT: Cal recordar que tots els documents s'han d'aportar en 
original o còpia compulsada. Un cop legalitzats els documents, cal 
obtenir còpies compulsades per notari o per la representació 
diplomàtica espanyola al país, i que finalment siguin aquestes còpies 
les que envieu a la URV.  

Documents 
que han 
d'estar
legalitzats 

 Títols acadèmics. 

 Certificats acadèmics (cal que incloguin: les assignatures 
cursades, amb la qualificació i el nombre d'hores/crèdits de 
cadascuna, així com el sistema de qualificacions aplicat). 

Tipologies de 
convenis 
internacionals 

Segons l'estat de procedència dels documents, els tràmits 
necessaris per legalitzar-los (i, per tant, perquè tinguin validesa a 
l'Estat espanyol) seran uns o altres, en funció de si hi ha algun 
conveni internacional aplicable. 

Així, les diferents situacions i procediments de legalització que 
podem trobar són les següents:  

A. Estats membres de la Unió Europea i signataris de l'acord 
sobre Espai Econòmic Europeu o acord bilateral amb la
Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, 
Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, 
Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Itàlia, Irlanda, 
Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne 
Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre, Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega i Suïssa.  

.
B. Països que han subscrit el Conveni de l’Haia de 05-10-1961 

Legalització mitjançant un únic segell, conegut com a "postil·la", i 
una única signatura. 
Les autoritats competents del país han de fer el reconeixement de 
les signatures dels responsables acadèmics i han d’estendre la 
"postil·la" o legalització única. 

El reconeixement i la "postil·la" han de figurar sobre el document 
original, abans de fer-ne la còpia que es vulgui compulsar. 

No es necessitarà la legalització davant el consolat espanyol a 
cada país, ni per part de la secció de legalitzacions del Ministeri 
d'Afers Exteriors i Cooperació (MAE) d'Espanya. 
NOTA IMPORTANT: En data 12 de febrer de 2008 Espanya ha 
retirat l'objecció d'acord amb l'article 12, paràgraf 2, de la 
Convenció. Per això, el conveni ha entrat en vigor entre Espanya i 
l’Índia en data 12 de febrer de 2008. 

      La informació corresponent a aquesta legalització ha de ser        
facilitada per l'autoritat o els serveis consulars del país d'origen. 
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      La persona interessada ha de seguir els dos passos següents: 

 Diligència de reconeixement/legalització de signatures a    
l'organisme competent en la matèria
La persona interessada s'adreçarà amb els documents originals a 
l'autoritat competent en el seu país: en el cas de documents 
acreditatius d'estudis, probablement serà el Ministeri d'Educació (o 
potser també les mateixes universitats  

Postil·la 
Després d'haver obtingut aquesta diligència de reconeixement de 
signatures, s'adreçarà amb la mateixa documentació a l'autoritat 
competent en el seu país en temes de legalitzacions (la designada 
al conveni): aquesta autoritat estendrà en el document la diligència 
(postil·la) corresponent. En el document s'estamparà un segell de 
forma quadrada d'un mínim de 9x9 cm i que l’autoritat competent 
haurà de completar. 

        Països que han subscrit el Conveni d'Andrés Bello:
Bolívia, Colòmbia, Cuba, Xile, Equador, Espanya, Panamà, 
Paraguai, Perú i Veneçuela. 
Els documents han de ser legalitzats per via diplomàtica. 

La legalització ha de figurar sobre el document original, abans de 
fer-ne la còpia que vulgui compulsar. 

No necessiten el vistiplau de la secció de legalitzacions del MAE. 

IMPORTANT: Si el país és membre també del Conveni de l’Haia 
de 05-1-1961, pot legalitzar-se la documentació amb la postil·la, ja 
que és un procediment més senzill que el previst al Conveni 
Andrés Bello. 

Intervenen

1. Ministeri d'Educació o autoritat competent (p.e. directament la 
universitat) del país d'origen per a títols i certificats acadèmics. 
.

2. Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir els 
esmentats documents. 

3.   Representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquell 
país.

La persona interessada ha de seguir els tres passos següents: 

1. Diligència de reconeixement de signatures

La persona interessada s'adreçarà amb els documents 
originals a l'autoritat competent en el seu país: en el cas de 
documents acreditatius d'estudis, probablement serà el 
Ministeri d'Educació (o potser també les mateixes universitats 
—-és el cas, p. ex., del Japó o Brasil—). 
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2. Legalització al Ministeri d'Afers Exteriors
Després d'obtenir la diligència de reconeixement de signatures, 
la persona interessada ha d'adreçar-se, amb la mateixa 
documentació, al Ministeri d'Afers Exteriors del país 
d'expedició dels documents: aquesta autoritat estendrà en el 
document la corresponent diligència de legalització. 

3. Legalització al consolat/ambaixada d'Espanya al país 
d'expedició dels documents acadèmics:

Finalment, cal adreçar-se al consolat espanyol en el país 
d'obtenció del títol per tal que reconeguin la signatura continguda 
en la legalització del Ministeri d'Afers Exteriors. 

C. La resta de països
Els documents han de ser legalitzats per via diplomàtica. 

La legalització ha de figurar sobre el document original, abans de 
fer-ne la còpia que vulgui compulsar. 

Autoritats que intervenen 

1. Ministeri d'Educació o autoritat competent (p.e. directament la 
universitat) del país d'origen per a títols i certificats acadèmics. 
.

2. Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir els 
esmentats documents. 
.

3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquell 
país.
.

Secció de legalitzacions del MAE  

La persona interessada ha de seguir els tres o quatre passos 
següents:

1. Diligència de reconeixement de signatures

La persona interessada s'adreçarà amb els documents 
originals a l'autoritat competent en el seu país: en el cas de 
documents acreditatius d'estudis, probablement serà el 
Ministeri d'Educació (o potser també les mateixes universitats 
—-és el cas, p. ex., del Japó o Brasil—). 
.

2. Legalització al Ministeri d'Afers Exteriors
Després d'obtenir la diligència de reconeixement de signatures, 
la persona interessada ha d'adreçar-se, amb la mateixa 
documentació, al Ministeri d'Afers Exteriors del país 
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d'expedició dels documents: aquesta autoritat estendrà en el 
document la corresponent diligència de legalització. 
.

3. Legalització al consolat/ambaixada d'Espanya al país 
d'expedició dels documents acadèmics:

Finalment, cal adreçar-se al consolat espanyol en el país 
d'obtenció del títol per tal que reconeguin la signatura 
continguda en la legalització del Ministeri d'Afers Exteriors. 
.

4. NOMÉS SI S'ESCAU:  

Legalització al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació 
d'Espanya (a Madrid):
En determinats casos es considera convenient que el MAE 
d'Espanya realitzi el reconeixement de la signatura de l'autoritat o 
funcionari del consolat espanyol que ha legalitzat el document (el 
del pas 3). 
 
c) Altres situacions 
De vegades, en determinades situacions extraordinàries que fan 
impossible seguir els procediments previstos (p. ex. conflicte 
armat, guerra, etc.), el MAE habilita, de manera expressa i 
extraordinària, procediments especials que permeten realitzar a 
Espanya tots o part dels tràmits del procés de legalització que 
correspondria dur a terme al país d'expedició dels documents. 

El procediment que s’ha de seguir l'estableix el MAE quan ho 
considera oportú, i és el següent: 

L'ambaixada/consolat a Espanya del país en conflicte emet un 
document que certifica l'autenticitat de la documentació 
acadèmica. 
La documentació i el certificat són presentats davant el MAE (a 
Madrid), que els legalitza. 

   Font SGA 
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 Programes oficials d’estudis de postgrau 

Els estudis oficials de postgrau tenen com a finalitat l’especialització de 
l’estudiant en la seva formació acadèmica, professional o investigadora i 
s’articulen en programes integrats pels ensenyaments conduents a l’obtenció del 
títol de màster i, en funció del programa, també al títol de doctor. Poden incloure, 
entre altres opcions, un sol màster, un conjunt de matèries o mòduls conduents a 
l’obtenció de diversos títols de màster o estudis de Màster o doctorat. 

Els estudis oficials de màster estan dedicats a la formació avançada de caràcter 
especialitzat o multidisciplinari. Es preveuen tres tipus de màsters oficials: 
especialització acadèmica, especialització professional i d’iniciació en tasques 
investigadores. Poden tenir matèries obligatòries, matèries optatives, matèries 
pròpies d’especialitat, estructura modular (mòduls d’anivellació, mòduls comuns, 
mòduls d’especialització tesi de màster, etc.). 

Els títols de màster que donin accés als estudis de doctorat hauran d’oferir un 
itinerari específic d’iniciació a la investigació. 

El programes oficials de postgrau que incloguin el doctorat estableixen les línies 
d’investigació, les activitats de formació investigadora, la relació de professors i 
investigadors encarregats de la direcció de les tesis doctorals i, si s’escau, la 
programació i els requisits de formació metodològica o científica. En el tercer 
cicle, corresponent al doctorat, es podran preveure seminaris o activitats 
formatives que considerin pertinents per a la formació investigadora i l’elaboració 
de les tesis doctorals. 

Resultats del procés. Expressions d’interès d’estudis de postgrau 

Per tal que la proposta d’estudis de postgrau reflectís de manera més fidel 
possible la diversitat de l’oferta acadèmica i, alhora, el potencial dels grups de 
recerca de la Universitat, es va engegar un procés intern obert a tota la comunitat 
acadèmica que va permetre traduir aquest factor en propostes d’interès 
concretes d’estudis de postgrau. 
Es van utilitzar posteriorment en la configuració del Mapa de postgrau de la URV 
i, particularment, en la preparació de les propostes concretes presentades per a 
programació del curs 2006-07, primer any de la implantació dels màster oficials 
universitaris a la URV. 

Així, doncs, el fet d’expressar l’interès va servir per trobar: 

a)  Sinergies dins la comunitat universitària. 
b)  Ordenar el procés de propostes. 
c)  Fer transparent el procés (es van fer públiques en la pàgina web). 
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d) Detectar buits en alguns àmbits de coneixement que, finalment,  
suposin la manca de sortides en màsters —professionalitzadors— 
per a alguns estudiants, per als quals calgui una acció dirigida 
específica.

Com a resultat d’aquest procés, plantejat des d’un enfocament baix-dalt, es van 
presentar més de 60 expressions d’interès de màsters, amb una distribució 
desigual entre el centres. La Comissió d’Ordenació Acadèmica les va avaluar 
sobre la base de l’aplicació dels criteris aprovats per a la configuració del mapa 
de postgrau de la URV, exposats anteriorment. El resultat d’aquesta avaluació es 
va concretar en la selecció de 13 estudis de màsters propis, d’acord amb les 
directrius comunes de l’EEES, que es van  implantar com a títols pilot durant el 
curs 2005-06, després que el Consell de Govern i el Consell Social els aprovés el 
mes d’abril de 2005. Aquests ensenyaments es defineixen a partir de programes 
ja contrastats, tant per la demanda que han cobert els estudis corresponents en 
el passat com per les acreditacions de qualitat que han merescut: programes de 
doctorat que han obtingut la menció de qualitat, estudis propis de segon cicle i 
màsters seleccionats dins el programa europeu Erasmus Mundus.

Els tretze màsters propis de la URV implantats durant el 2005-06 són els 
següents:

MÀSTERS PROPIS EEES 2005-06 REFERÈNCIA 
Arqueologia del Quaternari i Evolució 
Humana

Prova pilot DURSI 2004 i màster 
Erasmus Mundus 

Enginyeria Química i de Processos Prova pilot DURSI 2004 i programa de 
doctorat amb menció de qualitat 

Enginyeria Ambiental Graduat superior en Tecnologies del Medi 
Ambient

Estudis Cultural Mediterranis. Gestió de 
Conflictes Internacionals 

Prova pilot DURSI 2004 I programa de 
doctorat amb menció de qualitat 

Ciències de la Infermeria Graduat superior en Ciència i Mètode a la 
Infermeria

Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió 
del Coneixement 

Màster i programa de doctorat amb 
menció de qualitat. Prova pilot DURSI 

Dret Ambiental Graduat superior en Dret Ambiental 
Dret de l’Empresa i de la Contractació Màster i programa de doctorat amb 

menció de qualitat. Prova pilot DURSI 
Enologia Programa de doctorat amb menció de 

qualitat
Arqueologia Graduat superior en Arqueologia 
Nutrició i Metabolisme Programa de doctorat amb menció de 

qualitat
Química de la Indústria Programa de doctorat amb menció de 

qualitat
Catàlisi Programa de doctorat amb menció de 

qualitat
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2. Proposta de mapa de postgraus de la URV 

En el disseny del mapa de postgraus que es proposa dins l’horitzó 2010 s’han 
tingut en compte tant aquestes propostes de títols de màster propis, adaptats a 
l’EEES, com la resta de propostes presentades com a expressió d’interès i les 
que han estat identificades com a necessàries per cobrir expectatives de 
formació superior en tots els àmbits científics i territorials de la URV (annex 1). 

La taula següent recull les propostes de programes de postgrau que la URV 
preveu programar dins l’horitzó 2010, classificades per centres, encara que 
l’àmbit científic de cada proposta respon majoritàriament als àmbits de 
coneixement departamental i que, en alguns casos, un mateix postgrau implica 
més d’un centre.

PROPOSTA DE MAPA DE PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU 
PERIODE 2006-2010 

Facultat de Lletres 
 Arqueologia 
 Quaternari i Prehistòria 
 Societats Històriques, Territori i Patrimoni 
 Llengua, Literatura i Cultura 
 Antropologia 
 Comunicació 

Campus Terres de l’Ebre 
 Estudis de l’Aigua (denominació no definitiva) 

Facultat de Ciències Jurídiques 
 Dret 
 Teoria i Practica de la Intervenció Social 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
 Economia i Empresa 

Facultat de Química 
 Ciència i Tecnologia Química 
 Nutrició i Metabolisme 

Facultat d’Enologia 
 Enologia i Biotecnologia 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 
 Enginyeria Química Ambiental i de Processos 
 Nanociència i Nanotecnologia 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
 Enginyeria Electrònica, Automàtica i Comunicacions 
 Enginyeria Informàtica 

Escola Universitària de Turisme i Oci 
 Turisme i Oci 

Escola Universitària d’Infermeria 
 Ciències de la Infermeria 
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Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació 
 Educació 
 Avaluació i Mesura de la Conducta en Psicologia 
 Teoria i Pràctica de la Intervenció Social 
 Biomedicina 
 Psiquiatria i Salut Mental 

En aquest mapa de postgrau, les propostes de postgrau per al 2006-07 van 
seguir tot el procés d’avaluació descrit anteriorment. Per a la resta, definides de 
manera preliminar, quan es van considerar com a propostes de programació 
també se’ls va aplicar els principis de significació, pertinença, qualitat i viabilitat. 

Per a una millor visió i comprensió, el mapa de programes oficials de postgrau de 
la URV distribueix els programes per campus i per àmbits i subàmbits científics. 
Al mateix temps, s’enumeren les propostes de títols de màster integrats a cada 
POP, que són descrits en el detall corresponent (a les memòries de programació 
2006-07 o a propostes d’interès annexes), i s’especifica si el POP condueix o no 
a la titulació de Doctor/a. 

A la columna corresponent a curs d’implantació s’indica si correspon a la primera 
programació 2006-07 o a la del període posterior; en algun cas, dins aquest 
període s’especifica l’any concret en què s’espera programar el POP i/o títol.  
Finalment, s’informa sobre l’origen de la proposta. 

Com es pot veure, la majoria de propostes naixen de la iniciativa de les unitats, 
en resposta a la crida a expressions d’interès feta fa un any, dins el procés 
descrit anteriorment. Algunes de les propostes s’identifiquen com a “dalt-baix” i 
responen a programes proposats en àmbits no coberts inicialment per les 
expressions d’interès rebudes des de les unitats. 

Mitjançant aquestes propostes es dóna, d’una banda, possibilitats específiques 
de formació de postgrau a una part significativa d’estudiants de grau, els 
procedents d’estudis de Treball Social i també d’Educació Social. D’altra banda, 
es dóna visibilitat específica a un àmbit prioritari de la URV, en què es compta 
amb la sinergia entre el potencial científic d’un dels instituts catalans de recerca 
més important, l’ICIQ, i els grups de recerca de les facultats de Química i ETS 
Enginyeria Química. Finalment, es proposa un àmbit científic propi i singular per 
a les Terres de l’Ebre, a partir de la col·laboració possible amb un centre de 
recerca de l’IRTA, el d’Aqüicultura, de Sant Carles de la Ràpita. 

La proposta de mapa de programes oficials de postgrau es va realitzar responent 
a una política clara d’alineament docència-recerca i en confluència amb els plans 
estratègics de docència i de recerca aprovats pel Claustre de la URV. Els 
diagrama següent il·lustra bé aquest plantejament (annex 2). 

En el marc d’una classificació per àmbits científics (el cercle de fons amb 
diferents sectors), i partint de l’oferta d’estudis de grau (identificats en cercles de 
color groc), es van projectar les diferents propostes de programes de postgrau en 
un codi de color corresponent al període de programació previst a partir del 2006-
07 i fins al 2009-10.
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En els àmbits prioritaris de recerca, identificats en rectangles, es compta en tots 
els casos amb la participació d’estructures de recerca específiques, que han de 
servir, en aquest cas, de plataforma de visibilitat internacional a la capacitat de 
formació a nivell de màster i doctorat. També es pot veure informació sobre títols 
i el possible any d’implantació corresponents a cada programa. 

En la proposta també és va considerar la distribució territorial (annex 3). La URV 
és una universitat que, amb un model urbà, està distribuïda en el seu territori 
d’influència: set centres a Tarragona (distribuïts en dos campus) i tres centres a 
Reus, i en un futur mediat en el campus de les Terres de l’Ebre, a Tortosa. 
L’oferta final de programes de postgrau de la URV ha de tenir projecció en tots 
els campus, d’acord amb les seves especificitats. En el diagrama queda reflectit  
el campus i la ciutat d’implantació. 

A diferència dels estudis de grau, els de postgrau no han d’estar orientats de 
manera exclusiva a satisfer la demanda de formació superior de les comarques 
meridionals de Catalunya, àmbit d’influència de la URV. El component 
d’internacionalització esdevé un factor clau en la seva programació, sobretot 
quan es tracta de programes de postgrau interuniversitaris o internacionals.  

A més, el mapa de programes oficials de postgrau de la URV ha de tenir en 
compte de manera significativa el perfil i la distribució dels seus estudiants de 
grau, i ha de fer possible que la fracció dels qui estiguin interessats a formar-se 
en màsters o doctorats puguin tenir a l’abast una oferta formativa de qualitat a la 
URV, en tots els àmbits en què la universitat participa significativament en la 
generació de coneixement, En aquest sentit, la URV ha vetllat perquè el seu 
mapa de programes oficials de postgrau prevegi un adequat flux d’alumnes des 
del diferents estudis de grau que ofereix. 

Finalment, i com a resum, el mapa de programes oficials de postgrau de la URV 
preveu un total de 23 POP i 66 màsters dins l’horitzó 2010. D’aquesta previsió 
global, 16 POP que impliquen 21 títols de màster es proposen per a la 
programació 2006-07. La majoria dels POP (70%), doncs, es proposen d’inici, 
responent a la intensa activitat que les unitats de la URV van dur a terme més 
d’un any abans a la posada en marxa, gràcies a el qual es van cobrir gairebé tots 
els àmbits científics. Dins aquest POP, però, el nombre de títols de màster 
proposats per al curs 2006-07 és relativament reduït ( 0% del mapa 2010), 
perquè l’èmfasi s’ha posat en programes contractats, amb clars indicis de 
qualitat. D’aquestes 21 propostes de títols de màster 2006-07, 1 és un màster 
Erasmus Mundus des del curs 2005-06 (el 2006/07 ja se’n va impartir el segon 
curs), 11 donen continuïtat als actuals programes de doctorat amb menció de 
qualitat, 4 són també títols pilot del DURSI avaluats positivament per l’AQU, 9 es 
proposen d’entrada com a títols interuniversitaris i, finalment, 12 ja s’han activat 
el curs 2005-06 com a títols propis de la URV adaptats a l’EEES, sota els 
mateixos criteris emprats en les proves pilot del DURSI, i per tant ja tenen 
desenvolupat tot el programa formatiu d’acord amb aquests criteris. En el curs 
2008-09 hi ha implantats 40 màsters i 1 Mundusfor. 
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2. Memòries de màsters. Criteris interns per l’elaboració de propostes 
de màster 

Per implantar un màster universitari cal elaborar un pla d’estudis amb els criteris 
següents:

Assignatures

Pel que fa a les assignatures, podran ser obligatòries o optatives: 
 

 Obligatòries: caldrà fixar el curs en què s’impartiran 
 Optatives: són considerades de cicle i, per tant, no se n’ha de determinar 

el curs 

En general, el pla d’estudis pot incloure dues assignatures, amb les 
característiques següents: 

 Activitats complementàries I: 3 ECTS 
 Activitats complementàries II: 3 ECTS 

El centre pot decidir activar aquestes assignatures en l’itinerari. Això suposa que 
internament han previst organitzar activitats formatives al llarg del curs i que, un 
cop cursades, l’alumne n’obtindrà la qualificació corresponent a l’acta d’examen 
de l’assignatura. 

En assignatures que s’imparteixen en un mateix curs no s’han de fixar 
distribucions del tipus I / II, perquè el període lectiu és anual i sols hi ha una 
convocatòria d’avaluació. 

No es pot incorporar cap assignatura que correspongui al 1r cicle dels actuals 
plans d’estudis de 1r i 2n cicle. 

Cada una de les diferents tipologies d’activitats d’ensenyament-aprenentatge en 
què es distribueixi una assignatura ha de tenir assignades un mínim de 10 hores. 
Una mateixa assignatura pot formar part de dos itineraris/perfils i en cadascun 
tenir la mateixa tipologia, o bé ser obligatòria en un i optativa en l’altre. 
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Crèdits

Les assignatures han de tenir un mínim de 3 crèdits ECTS. 

És convenient que les assignatures optatives tinguin el mateix nombre de crèdits 
i que aquests s’ajustin al nombre de crèdits optatius que han de cursar els 
alumnes. Per exemple, si en un pla d’estudis s’estableix que l’alumne ha de 
cursar 24 crèdits optatius, ens podem trobar: 

1) Que totes les assignatures optatives siguin de 3 crèdits. L’alumne 
aconseguirà els 24 crèdits superant 8 assignatures. 

2) Que les assignatures optatives siguin de 4, 5, 6 crèdits. En aquest cas 
serà més difícil la combinació d’assignatures per assolir els 24 crèdits necessaris. 

Només es poden assignar crèdits en nombre enter o fraccions de 0,5. 
 
En màsters interuniversitaris, de manera excepcional, el nombre de crèdits de 
les assignatures podrà ser inferior a 3. 
 
En general, l’estructura del pla d’estudis seran 120 crèdits a desenvolupar en 2 
cursos.

També poden organitzar-se màsters de 90 crèdits (2 cursos) o de 60 crèdits (1 
curs).

El total de crèdits de cada curs ha de ser de 60. 

Els màsters amb més d’un itinerari/perfil hauran de tenir en cada itinerari/perfil 
la mateixa distribució pel que fa al total de crèdits obligatoris i optatius. 
 
L’assignatura Treball de Recerca en l’itinerari/perfil recerca tindrà 30 crèdits. 
 
Un crèdit ECTS correspon a 25 hores de treball de l’alumne. Si l’assignatura té 
lloc fora de l’àmbit universitari (p. ex. Pràctiques Externes) la correspondència 
serà 1 crèdit / 30 hores. 

Itineraris/perfils 

Un màster podrà organitzar-se, com a màxim, en tres itineraris/perfils. 

Tanmateix, si en algun itinerari/perfil el nombre d’admesos no arriba a 5 alumnes, 
aquest itinerari/perfil no arribarà a activar-se i caldrà distribuir els estudiants entre 
els itineraris/perfils que sí s’activin. 

El curs d’implantació del màster, el pla d’estudis preveurà l’itinerari/perfil que 
s’activarà, concretant si s’impartirà únicament el 1r curs, o bé el 1r i el 2n. També 
indicarà quines assignatures optatives s’oferiran. 
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En el cas de les assignatures que assignin docència a un departament de la 
URV, en el POA s’informarà sobre l’àrea de coneixement general del 
departament.

Modificacions de plans d’estudis 

Una vegada aprovat el pla d’estudis del màster, el centre que l’organitza pot 
demanar la introducció d’algun canvi, si es produeixen circumstàncies que ho 
justifiquin.

En funció de l’abast del canvi o del període en què es presenti, els efectes seran 
immediats o per al curs següent. 

Es recomana que les peticions, si s’escau, es presentin en els períodes en què 
es planifica el curs següent. 

Els canvis que es vulguin introduir en les dades que afecten l’activació de 
l’itinerari, que consta al dossier del pla d’estudis, seran resoltes directament pel 
Vicerectorat.

En el cas de màsters interuniversitaris, la proposta ha de manifestar 
expressament que es compta amb la conformitat de la resta d’universitats 
participants. 

Si els canvis proposats són dels considerats substancials o no substancials a la 
Guia per a la presentació dels projectes de POP, de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, el tràmit a seguir serà l’establert al 
protocol corresponent i requerirà l’autorització de la Direcció General 
d’Universitats. 

S’adjunta un dossier on consten les indicacions per a l’elaboració del dossier del 
pla d’estudis de màster.

Els títols de màster oficials que s’imparteixen en l’actualitat a les universitats de 
l’Estat espanyol es regeixen pel que estableix el RD 56/2005, que regula els 
estudis universitaris oficials de postgrau. L’article 5 d’aquesta norma indica que, 
per a la seva implantació, cal un informe previ favorable de l’Administració 
pública corresponent sobre la memòria de sol·licitud presentada per la 
universitat. En alguns casos l’esmentat informe previ es recolza en una avaluació 
sobre la qualitat de la comunitat autònoma corresponent, i en altres casos s’emet 
sense aquesta avaluació. 

L’aprovació del nou  RD 1397/2007 planteja un marc normatiu que modifica el 
RD 56/2005 pel que fa als estudis de postgrau, els quals, perquè siguin 
autoritzats, han de ser verificats pel Consejo de Universidades, amb un informe 
previ d’avaluació de l’ANECA. 
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La Resolució de la Dirección General de Universidades de 16 de juliol de 2008 
estableix un procediment abreujat per verificar els màsters oficials ja autoritzats 
per ser implantats, d’acord amb les disposicions contingudes al RD 56/2005. 
Posteriorment, amb data 28 d’octubre de 2008, la mateixa Direcció General de 
Universidades aprova una nova resolució en què acorda amb el Consejo de 
Universidades i l’ANECA un procediment abreujat per obtenir la verificació en un 
període de temps que faci possible la continuació de l’oferta que tenen les 
universitats en el curs 2009-10. 

Així, doncs, aquest procediment s’ha de formalitzar perquè es pugui continuar 
l’oferta actual per al curs 2009-10. 

3. Màsters universitaris oficials: oferta conjunta/interuniversitària

Hi ha tres tipus de màsters universitaris oficials segons l’orientació: els 
professionals, destinats a l’aprenentatge i capacitació per a l'exercici de 
l'especialitat corresponent; els de recerca, orientats a l’adquisició de 
coneixements per a la investigació, i els acadèmics, que es defineixen com un 
híbrid entre els dos anteriors. 
 
Durant aquest període la URV ha ofert, fins al curs 2008-09, 40 màsters 
universitaris oficials. La meitat són interuniversitaris. Alguns compten amb la 
col·laboració d’instituts de recerca -com l’Institut Català d’Investigació Química 
(ICIQ), l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), l’Institut Català de 
Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES) i l’Institut d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili  (IISPV)-, de centres de recerca -com el Centre de Recerca en 
Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC), el Centre de Recerca en 
Enginyeria de Materials Micro/nanosistemes (EMAS) i el Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (CEDAT)- o de centres d’innovació -com l’AMIC, 
Aplicacions Mediambientals i Ambientals de la Catàlisi-, i d’altres col·laboren amb 
diverses universitats europees. El gràfic següent mostra les col·laboracions 
d’altres universitats i institucions
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Universitats

Màsters oficials Estatals Europees Resta
Centres de 

recerca/
Instituts

Centres
titulars a les 
universitats

Altres

Ciències de la salut
Nutrició i Metabolisme 3
Ciències de la Infermeria 7 U.Internacional de Catalunya
Neurociències 4
Salut Mental: Invest en Psiquiatria,Neurotoxicologia i Psicofarmac. 2
Ciencies experimentals
Catàlisi 1 1
Química a la Indústria 1
Polímers i Biopolímers 3
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 3
Química Teòrica Computacional 4
Ciències socials i jurídiques
Psicologia de l'Educació - MIPE 6
Dret de l'Empresa i la Contractació 1
Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió Coneix. 5
Dret Ambiental 1
Organització Industrial 1
Direcció i Planificació de Turisme 2
Mundusfor. Formation de professionels de la formation
Formació de Professionals de la Formació 2 3
Avaluació i Mesura de la Conducta 1
Migracions i Mediació Social 3
Direcció Estratègica de l'Empresa 1
Ensenyaments tècnics
Ciència i Enginyeria de materials 1
Intel·ligència Artificial 3
Nanociència i Nanotecnologia 4 4
Enologia 1
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat 1
Enginyeria Electrònica 1
Enginyeria Ambiental 1
Enginyeria Química i de Processos (MEQIP) 1 2 1 2
Enginyeria Termodinàmica de Fluids 3
Tèc.de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis 2
Humanitats
Ciència Cognitiva i Llenguatge 5
Antropologia Médica i Salut Internacional 1
Antropologia Urbana 1
Arqueologia Clàssica 2 1
Estudis Culturals Mediterranis 6 4 3 4 Inst. Europeu de la Mediterrània
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 1 2 1 1 M.Nac. d'Història Natural (París)
Estudis de Dones,Gènere i Ciutadania 7 Inst. d'Estudis de Dones i Gènere
Est.Superiors en Llengua,Literatura i Cultura Catalana 1
Traslation and Intercultural Studies 1
Joventut i Societat 6
Ens. de Lleng.Estrang. (Espanyol Ll.Estrang/Anglès Ll.Estrang) 1

D' 1 a 2 col·laboracions
De 3 a 5 col·laboracions
De 6 a 7 col·laboracions

Institucions
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En annex s’adjunta una fitxa per cada màster universitari oficial, en la qual es 
poden visualitzar les característiques de cadascun (annex 4). 

Els màsters oficials interuniversitaris ofereixen la docència de forma conjunta 
entre diferents universitats, instituts o centres de recerca participants. Per oferir 
un màster interuniversitari, prèviament cal haver signat un conveni de 
col·laboració  entre totes les universitats participants, en el qual s’especifiquen 
les característiques del màster que es vol oferir. Entre aquestes podem distingir: 
universitat coordinadora, rotació de la coordinació, mobilitat dels estudiants (si és 
obligatòria o no), docència a impartir amb crèdits que ofereixen les diverses 
universitats, tipologia de crèdits que ha de superar l’estudiant, tipologia de crèdits 
segons els itineraris, títol de sortida (si és conjunt o no) i universitats que 
matriculen (sols la coordinadora o cada universitat els seus estudiants). La gestió 
conjunta del màster dóna i conforma pluralitat al màster. 
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3. MATRÍCULA D’ESTUDIANTS ALS MÀSTERS OFICIALS 

Com s’ha dit, els estudis de màster no estan orientats a satisfer la demanda 
exclusiva de formació superior d’estudiants de les comarques de Tarragona. El 
component d’internacionalització és un factor clau en la seva programació. 

Pel que fa a l’evolució de la matrícula durant aquest període, en el primer any 
d’implantació del màsters oficials (2006-07) hi va haver 1.242 estudiants 
preinscrits, 780 admesos (un 62% de la preinscripció) i 523 matriculats (el 42% 
de la preinscripció).

El curs 2007-08 hi va haver 1.181 estudiants preinscrits, 690 admesos i 497 
matriculats; en admesos respecte a la preinscripció representa un 58% i en 
matricula representa un 42% respecte a la preinscripció. 

El 2008-09 la preinscripció d’estudiants ha estat de 1.213, els admesos 600 
(49,46% respecte a la preinscripció) i la matrícula final 450 (un 37% respecte a la 
preinscripció).

El màsters que han rebut més demanda han estat els de les branques 
d’Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Ciències de la Infermeria, Direcció 
Estratègica de l’Empresa, Nutrició i Metabolisme i Ensenyament de Llengües 
Estrangeres.

Tot seguit mostrem l’evolució de la matrícula de nous ingressos durant els tres 
anys d’implantació del màster. 

Cal mencionar que els buits del gràfic corresponen a màsters interuniversitaris 
dels quals la URV no fa matrícula. També hi ha dades buides de màster que no 
s’omplen fins que no s’implantin a la URV. 

Les dades són referents a estudiants de nou ingrés en cada curs acadèmic. Tot 
seguit mostrem les de preinscripció, admissió i matrícula dels tres anys 
d’implantació.  
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EVOLUCIÓ MATRICULA MÀSTER  2006-2007 2007-2008 2008-2009

MÀSTER OFICIAL Preinscr. Admissió Matrícula Preinscr. Admissió Matrícula Preinscr. Admissió Matrícula
Nutrició i Metabolisme 74 45 31 69 47 27 76 43 26
Ciències de la Infermeria 101 73 62 70 47 43 87 42 43
Neurociències 8 0 0 2 0 0
Salut Mental: Invest en Psiquiat.,Neurotox. i Psicofar. 36 22 16 30 21 18
Ciències de la salut 175 118 93 183 116 86 195 106 87
Catàlisi 38 26 11 16 12 12 18 12 10
Química a la Indústria 51 43 26 11 7 5 15 6 6
Polímers i Biopolímers 3 0 0 4 0 0
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 16 10 11 4 1 1
Química Teòrica Computacional 18 8 7 12 9 13
Ciencies experimentals 89 69 37 64 37 35 53 28 30
Psicologia de l'Educació- MIPE 14 4 3 12 3 0 5 1 0
Dret de l'Empresa i la Contractació 32 17 9 42 28 23 43 22 9
Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió Coneix. 36 29 19 36 25 20 38 24 23
Dret Ambiental 37 29 22 32 19 14 32 15 8
Organització Industrial 58 27 16 21 8 8 30 18 16
Direcció i Planificació de Turisme 59 29 22 29 14 10 31 12 11
Mundusfor.Formation de professionels de la format. 0 0 0 0 0 0
Formació de Professionals de la Formació 8 3 3 11 1 1
Avaluació i Mesura de la Conducta 13 11 11 10 6 6
Migracions i Mediació Social 25 11 7 40 24 17
Direcció Estratègica de l'Empresa 62 29 22 78 46 30
Ciències socials i jurídiques 236 135 91 280 151 118 318 169 121
Ciència i Enginyeria de materials 14 10 4 12 3 3 21 6 5
Intel·ligència Artificial 18 13 6 25 23 12 24 9 5
Nanociència i Nanotecnologia 29 19 14 24 11 10 54 16 16
Enologia 39 21 11 38 26 18 24 3 2
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat 70 48 24 52 41 20 120 48 30
Enginyeria Electrònica 73 29 15 62 27 8 37 18 10
Enginyeria Ambiental 115 65 34 39 24 16 31 14 8
Enginyeria Química i de Processos (MEQIP) 168 120 91 99 53 48 31 14 11
Enginyeria Termodinàmica de Fluids 10 6 5
Tèc.de Climatització i Eficiència Energ. en edificis 25 17 16
Ensenyaments tècnics 526 325 199 351 208 135 377 151 108
Ciència Cognitiva i Llenguatge 1 1 1 3 3 0 2 0 0
Antropologia Mèdica i Salut Internacional 26 9 3 53 26 14 55 24 19
Antropologia Urbana 28 14 7 32 19 15 41 25 9
Arqueologia Clàssica 42 30 26 29 17 16 18 13 8
Estudis Culturals Mediterranis 48 28 18 29 18 11 25 12 8
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 71 51 48 29 20 18 21 13 11
Estudis de Dones,Gènere i Ciutadania 17 0 0 11 0 0
Est.Superiors en Llengua,Literatura i Cultura Catalana 20 17 13 25 18 16
Traslation and Intercultural Studies 28 12 14
Joventut i Societat
Ens. de Lleng.Estrang. (Español Ll.Estrang/Anglès Ll.Estrang) 63 46 22 72 41 33
Humanitats 216 133 103 303 178 123 270 146 104
Totals 1242 780 523 1181 690 497 1213 600 450
Les dades són de primera matrícula 24 màsters 39 màsters 41 màsters
En negreta màster oficial interuniversitari
curs 2006-07
curs 2007-08
curs 2008-09
En aquests màsters matricula la Universitat coordinadora 

Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB)
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB)
Joventut i Societat (UDG)
Neurociències (UB)
Polímers i Biopolímers (UPC)
Psicologia de l'Educació (UB)
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Pel que fa a l’origen, destaquen els estudiants de l’Estat espanyol. També és 
rellevant la demanda provinent d’Amèrica Llatina, mentre que els estudiants 
d’Àfrica estan igualats amb els de la resta d’Europa en el curs 2006-07. En el 
2007-08 hi ha menys matrícula d’Àfrica i en el 2008-09 baixa la resta d’Europa i 
la d’Àfrica, com es pot veure en el gràfic: 

 Estudiants matrícula nou ingrés 2006-2007
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Estudiants matrícula nou ingrés  2008-2009
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Per sexes, el percentatge més elevat dels nous estudiants són dones, 
especialment en el màster de Ciències de la Infermeria. La proporció s’inverteix  
a les branques d’Enginyeries, com és el cas d’Enginyeria Informàtica i de la 
Seguretat. Se’n mostra l’evolució als gràfics. 
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641

359
272

572

241
178

0
100
200
300
400
500
600
700

preinscrits admesos matriculats

DONES 
HOMES 

gènere Preinsc. Adm. Matric.
DONES 673 440 306 
HOMES 569 340 217 
TOTAL 1242 780 523 

 

gènere Preinsc. Adm. Matric.
DONES 660 405 299 
HOMES 521 285 198 
TOTAL 1181 690 497

gènere Preinsc. Adm. Matric.
DONES 641 359 272 
HOMES 572 241 178 
TOTAL 1213 600 450
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Pel que fa a l’idioma d’impartició dels màsters, el percentatge més alt el tenen els 
que indiquen que la docència s’imparteix en català – castellà - anglès, seguit del 
català - castellà. 

Idioma impartició màsters oficials URV 2008-2009
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castellà
català - castellà
català - castellà - anglès
anglès
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Valorant les dades d’evolució de la matrícula de nou ingrès, la preinscripció és 
bona i es manté a un mateix nivell en els tres anys, però quan entrem en el 
procés d’admissió es produeixen les davallades en la matrícula. Aquest problema 
és constant en els tres anys d’implantació, tal com es veu en el gràfic següent: 
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TOTAL 41
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Pel que fa al nombre total d’estudiants matriculats de màsters a la URV, 
comparant els dos primers anys d’implantació (2006-07 i 2007-08)  amb  la resta 
d’universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG i UdL; de la UPC 
sols hi ha dades del curs 2006-07), podem indicar que la URV figura en la quarta 
posició.

Comparativa de la URV amb la resta d’universitats públiques catalanes  
Curs 2006-07 

Universit
at

Nombre de 
màsters 
per
universitat

% de màsters 
amb relació a 
la resta 
d’universitats
públiques 
catalanes 

Dona Home Total
%
estudiants
per màster 

UB 39 25,32 % 562 393 955 26,39 % 
UAB 29 18,83 % 373 242 615 17 % 
UPC 27 17,53 % 248 458 706 19,51 % 
UPF 13 8,44  % 152 105 257 7,10 % 
UdG 14 9,10 % 124 132 256 7,07 % 
UdL 8 5,20% 122 108 230 6,36 % 
URV 24 15,28 % 341 258 599 16,57 % 
TOTALS 154 1922 1696 3618

Dades d’UNEIX 

En el curs 2006-07, comparant dades amb la resta d’universitats públiques catalanes, la 
URV és en quarta posició segons el nombre de màsters oferts. 

Pel que fa a nombre d’estudiants totals matriculats a les universitats públiques catalanes per 
màster, la URV també ocupa la quarta posició, a poca distància de la UAB. 
 

Curs 2007-08 

Universit
at

Nombre de 
màsters 
per
universitat

% de màsters 
amb relació a 
la resta 
d’universitats
públiques 
catalanes 

Dona Home Total
%
estudiants
per màster 

UB 70 35,71% 1369 707 2076 42,05 % 
UAB - - ---- ----- ----- --- 
UPC 44 22,45 % 408 683 1091 22,10 % 
UPF 16 8,16 % 252 192 444 8,99 % 
UdG 19 9,69 % 206 154 360 7,29 % 
UdL 13 6,64 % 127 83 210 4,26 % 
URV 34 17,35 % 453 303 756 15,31 % 
TOTALS 196 2815 2122 4937

Dades d’UNeix 
 



3838 FOU 57 / Consell de Govern de 18 de desembre de 2008 / Comissions delegades / Informes

Informe implantació de Màsters                                      Pàgina 41 de 145 

Del curs 2007-08 no hi ha dades de la UAB. Per tant, la URV és la tercera universitat 
catalana quant al nombre de màsters que ofereixen les universitats públiques catalanes. Pel 
que fa al percentatge d’estudiants per màster, passa a la tercera posició. 

Percentatge d'estudiants per màster
Curs 2006-2007 
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4.CAPTACIÓ D’ESTUDIANTS 
 

 Captació

La demanda dels estudis universitaris està condicionada per una combinació 
d’elements molt diversos: l’entorn, les tendències demogràfiques, el mapa 
d’oferta d’estudis d’ensenyament superior, la ubicació del centre docent, 
l’evolució del mercat de treball, la crisi o la demanda de determinats sectors 
industrials, o fins i tot les modes o preferències socials. En aquest context tan 
complex, un dels aspectes en què es pot incidir per incrementar la demanda dels 
nostres estudis i diversificar els col·lectius de procedència dels estudiants és la 
millora de la informació, l’orientació i l’acollida que els proporcionem: en aquest 
sentit, cal que destaquem els nostres tres diferencials i projectem una imatge 
d’universitat pública que ha esdevingut un referent de qualitat en docència i 
recerca d’alt nivell. 

La creació de l’EEES ha contribuït positivament a fer més atractives, i per tant 
més competitives, les universitats europees en relació amb les universitats de la 
resta del món. S’ha introduït la competència interna entre les universitats 
d’aquest espai europeu per captar estudiants de mobilitat europeus i potencials 
alumnes internacionals. Una clara conseqüència en la competència natural que 
s’estableix entre universitats és la necessitat de diferenciar-se: en l’oferta dels 
programes de postgrau i màster, en l’establiment de xarxes universitàries de 
recerca, en la capacitat d’innovació tecnològica, en la implantació en el món de la 
indústria i, per descomptat, en l’acollida d’estudiants. 

El pla de captació actual, aprovat pel Consell de Govern el 12 de juliol de 2007, 
presenta unes estratègies concretes cap a la internacionalització mitjançant 
processos de captació d’estudiants internacionals. 

Entenem l’acollida tots els processos anteriors i posteriors a l’arribada de 
l’estudiant a la Universitat que han de facilitar-ne l’accés a la universitat i al seu 
entorn, així com la correcta integració a la vida universitària. 

L’acollida inclou processos transversals (informació prèvia, assessorament, 
acompanyament, facilitació de gestions...) que es realitzen des d’unitats diverses 
de la URV, en funció de les necessitats i el perfil dels estudiants. 

L’acollida és un procés que afecta la totalitat dels estudiants de la Universitat, tot 
i que per les seves característiques en alguns col·lectius té una especial 
incidència. Una manca d’acollida adequada en l’arribada de l’estudiant es 
tradueix en un sentiment de desvinculació envers la URV. 
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Des de la implantació dels estudis de màsters, i per tant amb l’arribada de més 
estudiants internacionals, s’ha pogut constatar febleses que tot seguit 
especifiquem:

 Anterior a l’arribada a la URV

Tot i que les mancances en informació cada dia es van millorant, podem 
enumerar les següents:

a) Mancances en la informació de la pàgina web. 

La  pàgina web és una eina d’informació i també de promoció de la Universitat. 
S’ha de millorar.

b)   Diversos interlocutors a l’interior de la Universitat. 

L’estudiant des de fora no pot veure on s’ha de dirigir per demanar informació

b) Absència d’una guia d’arribada. 

L’estudiant no té una guia amb tota la informació unificada. S’hi podrien 
especificar els tràmits acadèmics, els relatius a estrangeria, els d’allotjament i 
l’assegurança per estudiant d’edat superior a 28 anys que reuneixi els requisits 
que demanen per l’expedició del visat.  

 Arribada a la URV 

Tot i que es té la voluntat d’acollir a l’estudiant tan bé com sigui possible, ens 
manca informació de l’entorn amb la Universitat, on l’estudiant es pugui adreçar 
quan arriba. 

Hi ha multiplicitat d’unitats amb funcions d’informació d’acollida, sense que 
personalment l’estudiant se senti acollit en el moment de l’arribada a la 
Universitat. Caldria millorar l’acollida lingüística, les activitats extraacadèmiques, 
l’atenció personalitzada, la dotació d’habitatge i l’ajuda en temes d’estrangeria 
davant de les institucions on s’ha de presentar la documentació perquè el tràmit 
fos més àgil. 
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 Ajuts, beques i préstecs 

També per facilitar la captació d’estudiants en el marc del conveni de 
col·laboració signat entre el MEC i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) (juny de 2007), 
s’ofereixen als estudiants de màsters oficials préstecs sense interès amb el 
propòsit de finançar el cost dels seus estudis o bé facilitar una renda mensual als 
estudiants.

Es finança un pagament inicial de 6.000 € com a màxim per cada beneficiari i, 
addicionalment, es pot sol·licitar una renda mensual de fins a 800 € mensuals, 
que es fa efectiva des que es formalitza la matrícula. El límit temporal és el 
període màxim de durada del màster, amb un límit de 21 mensualitats. 
L’amortització és a 10 anys, amb 2 de carència.

D’altra banda, amb l’objectiu d’afavorir la captació de nous estudiants en els 
estudis de postgrau, el Consell de Govern va aprovar, el maig de 2007, el 
programa d’ajuts per cursar estudis de màster oficials a la URV, subvencionat pel 
Consell Social de la URV amb un 50%. Amb un pressupost de 336.000 € per al 
curs 2007-08, el programa preveu tres modalitats d’ajuts per a cada màster oficial 
(2 del tipus A, dos del tipus B i un del tipus C). Es van excloure d’aquests ajuts 
els màsters oficials interuniversitaris en què els alumnes es matriculen fora de la 
URV. Es van prioritzar els ajuts als estudiants de primer any de màster, per 
facilitar la incorporació de nous estudiants. Així, les modalitats són les següents, 
amb indicació de les respectives quanties: 

 Modalitat A: ajuts de complement a l’estudi, fins a un màxim de 2.000 €. 
 Modalitat B: ajuts de mobilitat, fins a un màxim de 3.000 €.  
 Modalitat C: ajuts d’estudis, fins a un màxim de 6.000 €.

Si es considera el resultat de les tres convocatòries realitzades, a causa de la 
poca participació inicial de sol·licitants en el curs 2007-08, s’han concedit un total 
de 102 ajuts (el 55% dels 185 que es treien a concurs) a estudiants matriculats 
en 31 màsters oficials, per un valor de 336.000 €. El 40% de l’import concedit es 
correspon amb ajuts a l’estudi (22 ajuts) orientats a atreure estudiants 
estrangers, prop d’un terç es destina a ajuts per a la mobilitat (35 ajuts) amb al 
propòsit de promocionar els estudis de la URV entre els estudiants de fora el 
territori català, i la resta (27%) són ajuts de complement a l’estudi (45 ajuts). 

                       Màsters oferts:                        37
Nombre de sol·licitants:   171 
Beneficiaris:     102 
Llista d’espera:       -- 
Exclusions:             --  



4242 FOU 57 / Consell de Govern de 18 de desembre de 2008 / Comissions delegades / Informes

Informe implantació de Màsters                                      Pàgina 45 de 145 

Pel que fa al segon any d’implantació (curs 2008-09), el nombre de sol·licituds va ser 
molt elevat, per la qual cosa no va ser necessari obrir noves convocatòries. Es va deixar 
una llista d’espera perquè, en cas de renúncia, es pogués agafar el candidat següent. 

Màsters oferts:                                     33
Nombre de sol·licitants:   168 
Beneficiaris:       92 
Llista d’espera:      76 
Exclusions:          10

Es van preveure tots els paràmetres de la primera convocatòria i es va tenir en compte 
renovacions d’ajuts per al segon any de màster si els sol·licitants reunien els requisits, 
valorant especialment l’aprofitament acadèmic. 

Una primera anàlisi en la distribució d’ajuts posa de relleu la preferència dels 
estudiants internacionals pels àmbits de ciències socials i l’àmbit tècnic.
Aquesta tendència es manté pel que fa als estudiants de la resta de l’Estat 
espanyol, tot i que el volum de sol·licituds és molt més baix. 

D’altra banda, sembla que hi ha un fort arrelament territorial pels màsters en els  
àmbits de salut i ciències, amb una gran debilitat d’implantació en la resta de 
l’Estat i l’estranger. 

Els màsters d’humanitats tenen la mateixa implantació al territori que 
internacionalment, amb una mitjana de tres ajuts per màster. Això indica que 
calen esforços per promoure’ls en les dues direccions, perquè actualment no en 
coneixem el públic objectiu. A continuació mostrem gràfics sobre els ajuts als 
màsters universitaris. 
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 Programa de captació 

En el darrer any s’han realitzat diverses actuacions enfocades a potenciar els 
sistemes de captació de nous alumnes, amb especial incidència en l’àmbit 
internacional i en els estudis de màster. En aquesta línia, el Consell de Govern 
va aprovar al juliol de 2007 el Programa de captació internacional de la URV, en 
què es preveuen les mesures següents: 

- Creació de la comissió de captació permanent, que ha de coordinar, programar 
i fer el seguiment de les diverses activitats de captació. En concret, ha de vetllar 
per desenvolupar el pla de captació anual (participació en fires, selecció de 
materials de captació), optimitzar els viatges a l’exterior del personal de la URV i 
establir protocols de captació per a cada àrea estratègica. 

- Concreció de les necessitats de les àrees estratègiques de captació: oferta 
d’estudis segons demanda, materials de captació específics, convenis i borsa de 
beques.

- Elaboració d’un pla de màrqueting internacional per al programa de màsters 
oficials.

Un dels primers resultats d’aquestes mesures és la presència de la URV en fires 
de postgraus realitzades en diversos països, la signatura d’acords bilaterals amb 
universitats de l’àrea llatinoamericana (Argentina, Mèxic), de Turquia, Marroc, 
etc. i asiàtica (Xina) per a la mobilitat d’alumnes o programes de beques (beques 
Carolina, etc.) per a l’intercanvi de professorat o alumnat.
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Per tal d’aconseguir la màxima divulgació de l’oferta integral de postgrau de la 
URV i la diversificació de materials, en aquest darrer curs s’han elaborat nous 
materials, amb nous formats, especialment dissenyats per contribuir a la visibilitat 
d’aquesta oferta en certàmens i fires d’abast estatal i internacional en què la URV 
participa.

En aquest sentit, cal destacar l’edició d’un quadríptic que incorpora els màsters 
oficials i, com a novetat, els màsters propis oferts per la Fundació URV del curs 
2008-09 en llengua anglesa i castellana. També s’han editat 3 pantalles 
enrotllables en què s’exposen els màsters que imparteix la URV en anglès i 
substitueix l’edició dels fullets individuals que fins ara s’han editat per a cada 
màster.
Paral·lelament, l’Escola de Postgrau i Doctorat ha elaborat una guia de l’oferta de 
postgrau de la Universitat més detallada que integra els màsters tant oficials com 
propis i els doctorats de la URV en català, castellà i anglès. 

En la línia de potenciar la relació i la vinculació dels estudiants amb la universitat 
que els acull, la URV celebra cada any la festa d’acollida de l’alumnat, amb lla 
qual intenta que es converteixi en un acte que ajudi a la integració dels 
estudiants estrangers. 

Arran del Pla de captació internacional, aprovat pel consell de Govern de juliol de 
2007, que inclou la participació en fires de captació, la URV va rebre 
l’assessorament d’una empresa consultora per seleccionar millor les fires en què 
ha ser present. 

A partir de l’any 2007 la URV ha participat en les fires següents: 

• AULA Madrid, 2-6 d’abril de 2007 
• Europosgrados Argentina (Buenos Aires), 5 i 6 d'octubre de 2007
 (també es va visitar Europosgrados Xile (Santiago de Xile), 2 i 3 d'octubre de 
2007)
• China Education Expo Beijing, 19-21 d’octubre de 2007. 
• Europosgrados México (Mèxic DF), 6-9 de març de 2008 
. Fira Futura-maig 2008- postgraus estatals i àmbit català 
. Fira de l’Estudiant Marroquí (Casablanca), 3 -6 de juliol 2008 
. AULA Madrid-Expouniversidad, setembre 2008 
. Europostgrados Argentina – Expouniversidad, 26 - 28 de setembre 2008 
.
. Istanbul (Turquia)- EEFT- European Higher Education, 18 - 19 d’octubre 2008 
. China Education Expo (Beijing), octubre de 2008 

Els resultats han estat positius i es preveu continuar participant en les principals 
fires de captació internacionals per tal de fer més visible la URV difonent l’oferta 
acadèmica de postgrau, que, d’altra banda, permet atreure més estudiants 
estrangers.
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 Mobilitat

La mobilitat internacional de l’estudiant és un element estratègic, sobretot per 
fomentar la participació activa en la construcció de l’EEES. L’impuls a la 
internacionalització en l’àmbit de la mobilitat s’ha concretat en diferents convenis 
establerts amb altres universitats, especialment d’Amèrica Llatina, que tot seguit 
s’exposen, i en la sol·licitud d’ajudes a la mobilitat de màster al Ministeri.  

Convenis per a la mobilitat d’alumnat i personal investigador 
Institució
Universitat de Morón 
Universitat Nacional de Còrdova 
Universitat Nacional de Quilmes 
Universitat Nacional de Tucumán 
Universitat Nacional del Sud 
Universitat Provincial del Sud-oest 
Universitat de Còrdova 
Universitat Autònoma del Carib 
Universitat de l'Atlàntic 
Universitat Pontifícia Javeriana (Cali) 
Universitat Tècnica de Manabí (Equador) 
Universitat de Califòrnia a Los Ángeles 
Càtedra Unesco de Privadesa de Dades França 
Universitat Jawaharlal Nehru (Índia) 
Universitat Mohamed V-Agdal de Rabat (Marroc) 
Universitat Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Mèxic) 
Universitat Internacional per al Desenvolupament Sostenible (Nicaragua) 
Universitat de Lisboa 
Universitat Nacional Experimental de la Guaiana (Veneçuela) 
Universitat de la Frontera 
Universitat de Los Lagos 
Universitat de Llengües Estrangeres de Dalian (Xina) 
Hi ha altres convenis de mobilitat que es troben en fase de tramitació amb la 
Universitat d’Anglès i Llengües Estrangeres de Hyderabad i la Universitat Rajiv 
Gandhi de Doimukh (Índia), la Universitat Centreamericana de Managua 
(Nicaragua), la Universitat d’Otago (Nova Zelanda) i la Universitat de Xile. 
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 Beques cofinançades de postgrau 

Per tal d’incrementar el nombre d’estudiants internacionals de postgrau, la URV 
impulsa un programa que preveu vint beques cofinançades en el pressupost de 
2008 per atreure estudiants internacionals de doctorat. 
Fins al moment s’han signat quatre convenis que inclouen el cofinançament 
d’aquestes beques, especialment amb universitats d’Amèrica Llatina: 
• Universitat Nacional del Sud (Bahía Blanca, Argentina) 
• Universitat de Los Lagos (Xile) 
• Universitat Internacional per al Desenvolupament Sostenible (Managua, 
Nicaragua)
• Universitat Michoacana San Nicolás de Hidalgo (Morelia, Mèxic) 
• Universitat Francisco de Paula Santander (Colòmbia): reconversió d’un conveni 
anterior.

Una de les accions que du a terme la URV i contribueix a difondre l’oferta de 
postgrau de la Universitat són els acords amb entitats que, mitjançant la seva 
obra social, es concreten en diferents programes d’ajuts que afavoreixen la 
mobilitat internacional dels estudiants. A continuació es recullen els programes 
més significatius subscrits en aquest exercici.

Beques Internacionals Bancaja 

L’entitat Bancaja i la URV han signat un conveni (desembre de 2007) destinat a 
facilitar estades dels estudiants de la URV en universitats de fora de l’Estat 
espanyol per a la realització d’estudis de grau i de postgrau. Al març de 2008 es 
va resoldre la primera convocatòria d’aquestes beques, a la qual es van 
presentar 122 sol·licituds. Finalment se’n van seleccionar 31. 
S’han atorgat ajuts per valor de 40.000 €, amb quantitats de 1.000 € per estades 
d’un semestre i de 2.000 €, per un curs sencer. En el quadre següent es recull el 
nombre de beques atorgades segons el país de la universitat de destinació. 

Destinació de Beques 
Nombre 

Itàlia 9 
Regne Unit 6
Nicaragua 5
França 4
Alemanya 2
Argentina 1
Brasil 1
Estats Units 1
Holanda 1
Irlanda 1

Font ORI 

Beques Fundació Carolina 

Al febrer del 2008 la URV va signar sis convenis de col·laboració amb la 
Fundació Carolina per potenciar l’intercanvi d’alumnat i professorat amb Amèrica 
Llatina. Aquesta entitat, vinculada al Ministeri d’Afers Estrangers i de Cooperació 
del Govern estatal, promou les relacions culturals i de cooperació en matèria 
educativa i científica entre l’Estat espanyol i Amèrica Llatina. 
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Màster 2006-
07

2007-
08

2008-
09

Dret Ambiental . 1r any 
                           2n any 

2
-

3
2

2
3

Tecnologia Educativa. 1r any 
         2 any 

2 2 
2

2
2

Eng. Informàtica i de la Seg.  1r any - - 2 
Direcció i Planificació de Turisme. 1r any - - 2 
Totals 4       9     13 

Font EPD 

Aquest programa de beques facilita la mobilitat dels estudiants d’Amèrica Llatina 
per a la realització d’estudis de màster, doctorat i formació permanent a la URV. 
En aquestes beques, la Fundació es fa càrrec de la matrícula i del cost de 
desplaçament de l’estudiant, i la URV n’assumeix l’allotjament i la manutenció. 

En la actualitat hi ha atorgades un total de 13 beques vinculades a quatre 
màsters que s’imparteixen a la URV. 

Aquesta entitat també potencia els intercanvis de professorat amb universitats 
d’Amèrica del Sud per fer-hi estades de recerca. 

El Ministeri d’Investigació i Ciència convoca ajuts que faciliten als estudiants 
matriculats en màsters oficials la mobilitat per realitzar activitats acadèmiques del 
màster en una ciutat diferent de la seu de la Universitat on s’imparteix el màster, 
o, si és el cas, en altres països de l’espai europeu d’educació superior que 
impliqui un canvi obligat de residència de l’estudiant. La participació de la URV 
ha estat la següent: 

convocatòries Nombre ajuts
2006 7
2007         24 
2008        29 (sol·licitats) 

Font EPD 
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L’ajut es concedeix per un mínim d’una setmana i per un màxim de 12 setmanes. 
Les dotacions dels ajuts per aquest curs 2008-09 destinades exclusivament a 
l’activitat lectiva són les següents: 

Lloc mobilitat Període Dotació
estatal 1 setmana     200 € 
Illes Canàries, 
Balears,Ceuta Melilla, 

1 setmana       215  € 

Països espai europeu 1 setmana      230 € 

A banda, la Universitat Rovira i Virgili ha signat convenis amb diverses 
universitats d’Amèrica Llatina: 

PAÍS Universitat Branca
Argentina UCES (Universitat de 

Ciències Empresarials i 
Socials)

- Economia 
- Administració i Direcció 
d'Empresa
- Publicitat i Relacions 
Públiques/ Periodisme 

Argentina Universitat Austral -Dret 

Argentina Universitat de Maimònides -Medicina i Ciències de la 
Salut

Argentina Universal Nacional de 
Quilmes

-Biotecnologia

Argentina Universitat Nacional de Luján - Enginyeria Química 
Brasil Universitat Nacional de Bahía - Medicina 
Colòmbia Universitat de Colòmbia - Química i Bioquímica 
Colòmbia Universitat Pontifícia 

Javeriana de Cali 
- Enginyeria Química 

Mèxic Universitat Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

Ciències Empresarials i 
Econòmiques
 Medicina i Ciències de la 
Salut
Filologia Hispànica 
Enginyeria  Química
Infermeria

Mèxic Universitat de Quétaro Pedagogia 
Psicologia 
Mestre/a
Educació Social 

Mèxic Universitat Iberoamerica de 
Mèxic

Comunicació 
Ciències de l'Educació 
Psicologia 
Història/Història de l'Art 
Antropologia 
Filosofia
Economia 
Gestió d'Empresa  
Dret
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Informàtica
Enginyeria Química 
Enginyeria Mecànica 

Mèxic Universitat de Colima Arquitectura 
Administració i Direcció 
d'Empreses
Economia, Dret,  
Fil. Hispànica, Periodisme 
Geografia, Història de l'Art 
Publicitat i Rel. Públiques  
Filologia Anglesa 
Eng. Informàtica 
Eng. Aut. i Elec. Industrial 
Enginyeria Química 
Medicina, Pedagogia 
Psicopedagogia 
Psicologia, Química 
Bioquímica

Mèxic Universitat de Monterrey Eng. Tècnica en Informàtica 
de Gestió 
Eng. Tècnica en Informàtica 
de Sistemes 
Eng. Tècnica en 
Telecomunicacions (esp. 
Telemàtica) 
Enginyeria Informàtica 

Mèxic Institut Tecnològic de Sonora 
(ITSON) 

Mestre/a esp. Ed. Infantil 
Mestre/a esp. Ed. Especial 
Mestre/a esp. Ed. Primària 
Pedagogia, Psicologia 
Psicopedagogia 
Administració  i Direcció 
d'Empresa, Economia 
Biotecnologia 
Eng. en Aut. i Electrònica 
Industrial 
Eng. Tècnica Industrial en 
Electrònica Industrial 
Eng. Tèc. en Telecomunic. 
(esp. Telemàtica) 
Eng. Tèc. Industrial en 
Electricitat 
Enginyeria Química 
Eng. Tèc. Industrial en 
Química Industrial 

Xile Universitat de Bio-Bio Treball Social 
Xilé Universitat de La Frontena Infermeria
Nicaragua Universitat de Managua Ciències de l’Educació i 

Psicologia 
Font ORI 
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5. INTERNACIONALITZACIÓ 

 Internacionalització dels POP 

La internacionalització dels postgraus (POP) de la URV està lligada, en bona 
part, a una major presència de la Universitat en institucions estrangeres i fires 
internacionals, i també a la capacitat d’arribar als estudiants de manera 
individual. Les àrees estratègiques de captació estan centrades a Amèrica 
Llatina, Àsia-Pacífic i zona euromediterrània; per tant, es dóna prioritat a 
aquestes sol·licituds. 
Pel que fa al professorat, la URV fomenta la cooperació interuniversitària 
mitjançant la realització de missions docents en universitats europees, i promou 
la mobilitat en el marc de l’EEES per facilitar l’adaptació al procés 
d’harmonització europea.  
L’any 2008 l’Escola de Postgrau i Doctorat ha convocat per primera vegada ajuts 
per promoure la internacionalització dels programes oficials de postgrau de la 
URV. Tenien l’objectiu de signar convenis de caràcter internacional amb altres 
universitats i/o establir programes de postgrau de doble titulació de caràcter 
internacional a fi de reconèixer l’esforç del professorat d’aquesta Universitat per 
impulsar la internacionalització de la URV mitjançant la captació d’estudiants. 
Poden participar en aquesta convocatòria els coordinadors dels màsters i 
doctorats de la URV. 
El projecte presentat, que ha d’incloure una memòria i el pressupost, ha de portar 
a la signatura d’un conveni o l’establiment d’un programa oficial de postgrau de 
doble titulació entre la URV i una altra universitat de caràcter internacional (entre 
els 6 mesos posteriors a l’atorgament de l’ajut i la matrícula d’estudiants en un 
màster en el període acadèmic següent). 
Seguint la política d’internacionalització, es prioritzaran els projectes que 
recaiguin en les àrees estratègiques d’Amèrica Llatina i euromediterrània. 
Aquest ajut és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, premis o subvencions 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals, estatals o internacionals. 

La convocatòria està oberta tot l’any per facilitar l’establiment de nous convenis. 
En la resolució de la convocatòria es pot veure que els coordinadors de màster 
que han demanat més ajuts és el de Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i 
Gestió del Coneixement. 

Es van concedir totes les sol·licituds presentades excepte una, perquè no era 
una àrea de les prioritzades per la URV. 
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RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AJUTS PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DELS POP DE LA URV-2008-

Coordinació Programa of.postgrau Títol del projecte Nom universitat 
contrapart del conveni

Data estimada 
signatura 
conveni

Pressupost 
total del 
projecte

Quantitat 
subvenció 
ajut

DATA  
RESOLUCIÓ

Carme Ferré i Grau M.oficial interuniversitari de 
Ciències de la Infermeria

Projecte 
internacionalització del 
màster i doctorat en 
Ciències de la Infermeria 
2008-09

Universitat Concepción 
(Xile)

Maig 2009 6.140 € 5.012 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Carme Ferré i Grau M.oficial interuniversitari de 
Ciències de la Infermeria

Projecte 
internacionalització del 
màster i doctorat en 
Ciències de la Infermeria 
2008-09

Universitat de Bora 
(Suècia)

Maig 2009 3.440 € 2.752 € DENEGAT      
21 JULIOL
2008

Mercè Gisbert Cervera M. oficial de Tec. Educativa:
Aprenentatge Virtual i Gestió
del Coneixement

Conveni doble titulació de
màster

Universitat de Malta oct-08 4.000 3.200 ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Mercè Gisbert Cervera M. oficial de Tec. Educativa:
Aprenentatge Virtual i Gestió
del Coneixement

Conveni per facilitar un
programa de mobilitat
d'alumnat i professorat

Universitat do Minho,
Portugal

oct-08 1.100 € 880 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Mercè Gisbert Cervera M. oficial de Tec. Educativa:
Aprenentatge Virtual i Gestió
del Coneixement

Conveni títol conjunt de
màster

Universitat de
Monterrey,Mèxic

juliol 2008 850 € 680 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Mercè Gisbert Cervera M. oficial de Tec. Educativa:
Aprenentatge Virtual i Gestió
del Coneixement

Conveni per compartir
l'itinerari de recerca del
màster

Universitat d'Andorra juliol 2008 400 € 320 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Xavier Vilanova M. of. Enginyeria Electrònica,
Automàtica i Comunicacions

Beques cofinançades per a
alumunes de la
U.A.d'Occident per cursar
estudis de màster i
doctorat a la URV

Universitat Autònoma
d'Occident (Calí -
Colòmbia)

Novembre 2008 1.600 € 1.280 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Albert Mas Baron Màster d'Enologia Desenvolupament d'un
títol conjunt de màster

Universitat de Xile gener 2009 2.200 € 1.760 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Jordi Roca i Girona M. of. Antropologia Urbana Acció sign.conveni i estudi
futur establiment POP de
doble titulació i conveni de
beques cofinançades

Universitat de Buenos
Aires (UBA) i U.
Nacional General
Sarmiento (UNGS)

Maig 2009 2.300 € 1.840 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Oriol Romaní i Alfonso M.of. Antropologia Mèdica i
Salut Internacional

Acció sign.conveni i estudi
futur establiment POP de
doble titulació i conveni de
beques cofinançades

Universitat de Xile i
Universitat Diego
Portales de Xile

Maig 2009 2.500 € 2.000 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Miquel Angel Bové
Sans

Màster d'Organització
Industrial

Col.laboració en la
formació universitària
s/mecanismes de
planificació i avaluació de
la reg.de mercats i pol.
públiques

Universitat de Costa
Rica

Desembre de
2008

6.425 € 5.140 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Sergio Nasarre Aznar Màster de Dret de l'Empresa i
de la Contractació

Projecte 
d'internacionalització 
europeu del màster oficial
de Dret de l'Empresa i de
la Contractació 2008-2009

Universitat de
Glamorgan (G.B) i
National University of
Ireland

setembre 2008 2.000 € 1.600 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

Susana Borràs
Pentinat

Màster Oficial de Dret
Ambiental

Projecte 
d'internacionalització del
màster oficial de Dret
Ambiental 

U. Fed.Sta.Catarina-
Brasil; Inst.de
Investg.Jurídiques 
U.Nacional de Mèxic,
Stat.Peruana de Dret
Ambiental de la
U,Pontifícia de Perú

entre desembre
2008 i març
2009

3.352 € 2.681 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

José Font Capafons Eng. Química, Ambiental i de
Processos

Establiment d'un conveni
de formació en postgrau
amb el Depart. de
Tecnologia de Procesos i
Sistemes de la 

Universitar 
Centreamericana José
Simeón Cañas

Desembre de
2008

3.000 € 2.400 € ACCEPTAT     
21 JULIOL
2008

TOTAL 28.793 €
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La URV ofereix al PDI ajuts per a visites internacionals per facilitar-li el 
incrementar la política internacional de les facultats/escoles més enllà de l’espai 
europeu d’educació superior. 
Les accions de mobilitat del professorat de la URV haurà d’anar adreçada a: 

 Fomentar els convenis específics de mobilitat internacional. 
 Potenciar xarxes internacionals de docència en un camp específic. 
 Facilitar la definició de programes comuns d’estudi amb altres institucions 

extracomunitàries que puguin conduir a titulacions conjuntes. 

Queden explícitament excloses d’aquesta convocatòria les visites amb caràcter 
purament docent. 

Els requisits que han de reunir les persones que estiguin interessades a  
participar-hi són: 

 Durant els últims tres anys han d’haver impartit docència amb el pacte de 
dedicació complet i, amb el vistiplau del seu centre, estigui interessat a 
realitzar una estada en una universitat extracomunitària per contribuir als 
objectius objecte de la convocatòria. 

 El període d’execució de l’activitat ha de tenir entre una durada màxima 
entre una i dues setmanes (en la darrera convocatòria 2007-08). 

  La quantitat que es va concedir pel que fa a al curs 2007-08 va ser la 
següent, calculada a partir dels mòduls de quilometratges establerts per a 
la mobilitat internacional:  

Quilòmetres Dotació
+ 6.000 km 600 € 
Entre 4.000 i 6.000 km 400 € 
-  4.000 km 240 € 
-  1.000 km 120 € 

                                 Font  ORI 

El professorat de la URV pot participar en altres programes de mobilitat  

La Comunitat Europea ofereix durant el període 2007-13 la iniciativa “Lifelong 
learning programme”, en la qual hi ha diferents programes per a docents 
superiors:

 Erasmus. Missions docents STA 

Es tracta d’un programa d’ajuts de mobilitat per als professors de les institucions 
d’ensenyament superior per impartir docència 2008-09 en el marc del programa 
d'aprenentatge permanent Pap-Erasmus. 
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 Erasmus programa de formació 
 

Es tracta d’un programa de mobilitat del personal de les institucions 
d’ensenyament superior i d’empreses amb finalitat de formar-se en el marc del 
programa d’aprenentatge permanent Erasmus. 

 Programa Tempus 
 
El programa Tempus és l'instrument de la Unió Europea per al desenvolupament 
dels sistemes de ensenyament superior en els 27 països socis, mitjançant la 
cooperació amb institucions dels estats membres de la Unió Europea per 
elaborar programes d’estudi, la reforma de les estructures i de la gestió dels 
centres d’ensenyança superior, d’acord amb els principis del Procés de Bolonya. 
 

 Programes de cooperació amb Amèrica Llatina 

El Programa de Cooperació Interuniversitària a Amèrica Llatina (PCI) té com a 
missió impulsar les relacions estables de la cooperació entre departaments i 
centres d'investigació d'universitats estatals i d'Amèrica Llatina finançant la 
mobilitat de docents i investigadors. També pretén consolidar i enfortir els 
sistemes de formació de postgrau en l'àmbit de la cooperació cultural i científica 
amb Amèrica Llatina i ajudar preferentment les àrees temàtiques i geogràfiques 
establertes com a prioritàries per la política estatal de cooperació internacional 
amb Amèrica Llatina. 

Programa ALFA: programa de cooperació entre institucions d’educació superior 
(IES) de la Unió Europea i Amèrica Llatina. 

 ATLANTIS Programme

EU-USA: Cooperation in Higher Education and Vocational Training 

EU-CANADA: Cooperation in higher education and vocational training 

EU-Japan: Cooperation in Higher Education and Vocational Training 

EU-Australia: Cooperation in Higher Education and Vocational Training 

EU-New Zealand: Cooperation in Higher Education and Vocational Training 
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 6. DOCÈNCIA EN ELS MÀSTERS 

El màsters interuniversitaris faciliten la mobilitat dels professorat entre les 
diferents universitats participants. Es poden donar, doncs, dues situacions entre 
aquest col·lectiu: 

 Professorat de la URV que ha d’impartir docència en un màster 
interuniversitari en una altra universitat participant. 

 Professorat d’una altra universitat que ve a la URV a impartir docència en 
un màster interuniversitari. 

Acadèmicament tant un cas com un altre el professorat ha de veure reflectida 
oficialment aquesta activitat docent i tenir accés a les llistes d’estudiants 
matriculats.

Per al professorat de la URV que imparteix docència en una altra universitat, el 
procediment és el següent: 

 L’òrgan responsable, d’acord amb el departament, ha de comunicar al 
Vicerectorat de Política Acadèmica i de la Recerca aquesta circumstància i 
li ha de fer arribar les dades següents: nom del docent, departament 
d’adscripció, assignatura que impartirà, universitat on la impartirà, nombre 
d’estudiants matriculats. 

 La URV ha de donar d’alta totes les assignatures del pla d’estudis, tant si 
s’imparteixen a la URV com si està previst impartir-les en una altra 
universitat. Així, quan es conegui l’assignatura concreta que el professor 
impartirà en una altra universitat, s’activarà només a fi que el departament 
corresponent de la URV pugui assignar docència al professorat afectat. 

 En el POA i pacte de dedicació del professor, aquestes assignatures 
figuraran en les mateixes condicions que la resta que hagi impartit a la 
URV.

Pel que fa a professorat de altres universitats o institucions participants que 
imparteixen docència en màsters a la URV: 

 L’òrgan responsable, amb l’acord del departament ha de comunicar al 
Vicerectorat de Personal Docent i Investigador aquestes circumstàncies i li 
ha de fer arribar les dades corresponents. 

 El Vicerectorat de PDI fa el nomenament com a professor visitant i 
aquesta circumstància s’inclou en l’aplicació de Recursos Humans, on 
consta adscrit a una àrea genèrica del departament que correspongui. El 
departament li assigna docència en l’assignatura que pertoqui. Així té 
accés a la relació d’alumnes matriculats i consegüentment, a les actes 
d’examen. 
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Durant l’any 2006 s’han concedit ajudes per mobilitat de professorat visitant en 
programes de postgrau oficials en els màsters següents: 

Màster Nombre 
professors 

Ajut concedit 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 2 8.000€
Enologia 1 4.000€
Estudis Culturals Mediterranis 6 22.500€ 
Nanociència i Nanotecnologia 2 8.000€
Total 11 42.500€ 

Per al 2007 van ser els següents: 

Màster Nombre 
professors 

Ajut concedit 

Traducció i Estudis Interculturals 11 22.200€ 
Enginyeria Electrònica 8 26.600€ 
Total 19 48.800€ 

El 2008 han estat les següents: 

Màster Nombre 
professors 

Ajut concedit 

Catàlisi 1 1.300€
Avaluació i Mesura de la Conducta 1 1.800€
Enginyeria Química i de Processos 5 9.621,24€ 
Enginyeria Electrònica 13 24.602,75€ 
Enginyeria Ambiental 3 5.400€
Estudis Culturals Mediterranis 14 29.613,51€ 
Enologia 3 13.405,71€ 
Direcció Estratègica de l’Empresa 3 10.861,56€ 
Dret de l’Empresa i de la Contractació 5 8.021,24€ 
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 3 15.828,03€ 
Arqueologia Clàssica 3 5.400€
Antropologia Mèdica i Salut Internacional 3 9.700,58€ 
Antropologia Urbana 4 12.120€ 
Migracions i Mediació Social 1 1.306,21€ 
Salut Mental: Psiquiatria, Neurotoxicologia i 
Psicofarmacologia 

12 21.040,54€ 

Traducció i Estudis Interculturals  10 30.466,91€ 
Nanociència i Nanotecnologia 3 6.642,48€ 
Total 87 207.131,06€ 

      Font EPD 
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7. QUALITAT ENSENYAMENTS 

L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT: EVOLUCIÓ 

La URV ha introduït com a processos estratègics per al seu funcionament  
l'avaluació institucional i l’acreditació de la qualitat de les titulacions, l’avaluació 
del doctorat i de formació continuada i l’avaluació de la qualitat de la docència, i 
els utilitza com a eines per instrumentalitzar la millora continuada dels processos 
formatius.

 PROCESSOS D’AVALUACIÓ PER A LA MILLORA 

El primer projecte d'avaluació de la qualitat dels ensenyaments a la URV es va 
emmarcar en el programa pilot 1996 d'avaluació de la qualitat. A partir d'aquest 
any, un cop creada l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a 
Catalunya, l'execució dels projectes d'avaluació de la qualitat es va articular 
entorn de convenis signats amb l'Agència en el marc d’una programació 
plurianual que prioritza la transversalitat dels processos d’avaluació entre totes 
les universitats del sistema universitari de Catalunya. 

El programa 2001 d’avaluació institucional de la qualitat dels ensenyaments 
(ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/informefinalaval0102.pdf) va marcar un punt d’inflexió en 
el procés d’avaluació institucional de la qualitat, ja que es va posar a prova la 
nova metodologia d’avaluació dissenyada per l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari a Catalunya amb la col·laboració de totes les universitats. 
Aquesta nova metodologia s'ha orientat cap als requeriments dels futurs 
processos d’acreditació, i ha redundat en una simplificació del procés, i un major 
enfocament cap a l’assoliment dels objectius docents i cap a la millora dels 
resultats.

Fins al curs actual, la URV ja ha avaluat tots els ensenyaments que estaven en 
disposició d'avaluar-se. Des del curs 1997-98, en què es van iniciar els 
programes d’avaluació, s’han realitzat un total de 45 processos d’avaluació, 
incloent-hi ensenyaments, processos i serveis. L’evolució de l’avaluació 
institucional de la qualitat dels ensenyaments, serveis i processos a la URV des 
de l’any 1996 es mostra a la taula següent. 
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 PROCESSOS D’ACREDITACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA QUALITAT DELS 
ENSENYAMENTS

L’acreditació externa de la qualitat de les titulacions és un procediment que es 
considera clau en el procés d’harmonització europea i que serà de referència 
en el futur. Per aquest motiu la URV va participar en el projecte pilot del 
programa d’acreditació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 
Acreditació (ANECA) (http://www.aneca.es), desenvolupat durant el curs 2003-
04. Consistia a validar la metodologia d’acreditació, per tal de determinar-ne la 
idoneïtat d’aplicació en els cinc grans àmbits científics dels ensenyaments 
universitaris: ciències socials i jurídiques, ciències experimentals, ciències de la 
salut, ensenyaments tècnics i humanitats. La URV va participar en el projecte 
de medicina (ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/acreditaciomedicina.pdf).

D’altra banda, en el procés de configuració de l’EEES, l’assegurament i 
l’acreditació de la qualitat té un paper essencial. En aquest sentit, el pla pilot 
d’adaptació a l’EEES impulsat per l’antic Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació preveia l'acreditació dels títols propis de les 
universitats i la certificació de l'adaptació a l'EEES quan una titulació participant 
en la prova pilot no donés lloc a títol propi.

La URV va prendre part en el Pla pilot d’adaptació de titulacions de l’EEES 
amb un total d’11 projectes.

Per tal de preparar adequadament els futurs processos d’acreditació i certificació 
de la qualitat dels nous títols, la URV va dissenyar el procés de seguiment de la 
qualitat en l’impuls i el desenvolupament dels projectes pilot d’adaptació a 
l’EEES. Aquesta acció tenia com a objectiu facilitar que els programes 
participants fossin acreditats i/o certificats per AQU Catalunya un cop implantats. 
El model de seguiment intern dels projectes pilot de la URV
(ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/modelseguimentplapilot.pdf) va ser avaluat positivament 
per AQU Catalunya i es basava en referents reconeguts internacionalment i en 
els estàndards d’acreditació de la mateixa Agència.  
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Els 5 títols de grau i els 4 títols de màster que ja havien finalitzat el període 
d’implantació van superar el procés de certificació de l’AQU Catalunya segons el 
que s’establia a la Resolució IUE/3807/2007, de 18 de desembre. Els dos títols 
de grau que van finalitzar el període d’implantació amb posterioritat optaran a la 
certificació en la propera convocatòria, que està previst que s’obri durant el mes 
de desembre de 2008. 

 ELS PLANS DE MILLORA DELS ENSENYAMENTS 

A més d’introduir mecanismes d’avaluació, certificació i acreditació, qualsevol 
procés de gestió de la qualitat ha de preveure la incorporació dels resultats de 
l’avaluació al desenvolupament quotidià de les activitats per tal de garantir-ne la 
millora continuada. En aquesta línia, la URV ha impulsat els plans de millora dels 
ensenyaments, processos i serveis avaluats, i ha posat en marxa els 
mecanismes que permeten incorporar els resultats de la gestió de la qualitat en 
els processos de presa de decisions. 

La URV va establir el procés per elaborar i implantar els plans de millora sorgits 
dels processos d’avaluació institucional, que es va concretar en l’aprovació de la 
Normativa d’aplicació i seguiment dels resultats dels processos d’avaluació 
d’ensenyaments i serveis (ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/normativaplansmillora.pdf) el 
curs 1999-2000. Aquesta normativa va néixer després de l’experiència 
aconseguida arran dels programes d’avaluació realitzats a la Universitat. Tenia 
com a objectiu bàsic impulsar i consolidar els processos d'avaluació de la qualitat 
mitjançant un marc normatiu que permetés fer un seguiment de les millores 
introduïdes amb la finalitat de comprovar si es corregeixen les mancances 
observades i es mantenen les fortaleses descrites. 

A finals del 2003 després d’un procés d’anàlisi dels resultats aconseguits pels 
plans de millora ja implantats, es va revisar el procés i es va posar en pràctica 
una nova metodologia per elaborar i implantar els plans de millora. Aquesta nova 
metodologia (ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/procedimentplansmillora.pdf) pretén 
augmentar la participació i la implicació de tots els responsables en l’elaboració 
del pla de millora, per tal de facilitar la posterior implantació de les accions i guiar 
de forma més efectiva el procés. A més es dota els responsables dels plans de 
millora de les eines adequades, primer per establir un pla amb garanties d’èxit i 
després per fer-ne el seguiment necessari per garantir que s’assoleixen els 
objectius.

Fins al curs actual s’han elaborat, aprovat i implantat un total de 22 plans de 
millora d’ensenyaments, processos i serveis de la URV.  
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.
L’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE LA DOCÈNCIA 

 ANTECEDENTS 

A finals de l’any 2004 la URV va plasmar en un model intern les pautes per fer el 
seguiment intern de la qualitat de la implantació d’ensenyaments en el marc de 
les proves pilot d’adaptació a l’EEES de l’antic Departament d’Universitats 
Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest model es va basar en els estàndards per a l’acreditació d’ensenyaments 
d’AQU Catalunya, els estàndards d’acreditació d’ANECA i l’experiència prèvia de 
la Universitat en avaluació i acreditació de la qualitat. El document es va utilitzar 
com a eina de treball amb el grup de responsables d’ensenyament de les proves 
pilot.

Posteriorment, ja a principi del 2005, el model de seguiment intern es va revisar i 
adaptar per implantar-lo també als projectes presentats per la URV per tal de ser 
reconeguts com a màsters Erasmus Mundus. Amb aquest objectiu, es va 
sol·licitar a AQU Catalunya una avaluació formal del model de seguiment intern. 
Al mes de maig del 2005 AQU Catalunya va emetre una avaluació positiva del 
model de seguiment intern de la URV. 

Durant l’any 2006 es va revisar de nou el model i se’n va fer una versió adaptada 
als estàndards de certificació de proves pilot d’adaptació a l’EEES publicats per 
AQU Catalunya.
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A principi del 2007 es va realitzar una acció específica per recollir de forma 
exhaustiva la informació sobre els processos que porten a terme les unitats de la 
URV i definir-ne les responsabilitats específiques. Aquesta acció va consistir a 
passar una enquesta al màxim nombre possible de responsables d’ensenyament 
i responsables de màster que treballaven en l’adaptació a l’EEES dels seus 
respectius programes. El qüestionari, en format electrònic, es va respondre de 
forma presencial i guiada, i recollia l’estat del compliment dels estàndards de 
qualitat que s’han de garantir segons el model i el nivell de documentació dels 
processos que permeten garantir-los. La informació recollida a l’Informe del 
resultats obtinguts a l’enquesta dels responsables d’ensenyament  sobre l’estat 
de desenvolupament de l’assegurament de la qualitat docent de la URV
(ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/infor_quest.pdf) es va utilitzar per a revisar, completar i 
millorar el model.

Paral·lelament, es va treballar amb el Document marc del model per tal 
d’incorporar-lo a l’eina DOCnet, que ja s’utilitzava per fer el seguiment operatiu 
de la implantació dels nous ensenyaments, des de la perspectiva de la 
planificació docent. Amb aquesta integració a DOCnet de les evidències del 
SGIQ del centre dins del perfil de qualitat, s’aconseguia reunir en una sola eina 
informàtica el seguiment de la planificació docent i el seguiment global de la 
qualitat.

A finals del 2007 el Consell de Govern va aprovar el Document marc i 
directrius per a l’assegurament de la qualitat docent: model 
d’assegurament intern de la qualitat dels nous ensenyaments a la URV
(ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/doc_marc_qualitat_docent.pdf), on es recullen: 

 La política d’assegurament de la qualitat dels títols i programes (model 
d’assegurament, missió, visió de futur, etc.). 

 L’estratègia d’assegurament de la qualitat: Pla Estratègic de Docència  
 Les responsabilitats generals marcades a l’Estatut.  
 Les responsabilitats específiques. 

Entre els mesos de gener i maig de 2008 el grup de treball d’AUDIT va adaptar el 
document marc del model de qualitat docent a les directrius i recomanacions per 
dissenyar el SIGQ del programa AUDIT de l’ANECA. La segona fase prevista en 
la definició del model preveu definir i documentar els principals processos 
relacionats amb la qualitat docent. 

 PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL MODEL 

Per elaborar el disseny del SIGQ de la Universitat, es va crear el grup de treball 
que es detalla a continuació, amb participació dels serveis i unitats implicats i dos 
centres que actuaven com a prova pilot: una facultat –la Facultat de Química— i
una escola —l’Escola Universitària de Turisme i Oci. La coordinació del projecte i 
el suport metodològic anava a càrrec de la Unitat de Qualitat i Planificació del 
Gabinet Tècnic del Rectorat, que actua com a Unitat Tècnica de Qualitat de la 
Universitat.
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Grup de Treball 

Aquest grup de treball va dissenyar els processos del Model d’assegurament 
intern de la qualitat docent de la URV basant-se en la política de qualitat de la 
Universitat i el document marc del Model d’assegurament intern de la qualitat 
dels nous ensenyaments a la URV, i també tenint en consideració les directrius i 
recomanacions per dissenyar el programa AUDIT d’ANECA.

La tasca del grup de treball ha donat permès definir els grups d’interès, els 
òrgans de decisió i les responsabilitats dels agents implicats. També s’han 
establert les fases que cal tenir en compte a l’hora de desenvolupar els 
processos, així com els sistemes d’informació existents per gestionar el dia a dia 
de les activitats relacionades amb la docència. En aquesta línia, s’ha elaborat 
una proposta d’indicadors que els centres hauran d’adaptar i incorporar al 
desenvolupament del seu SGIQ. De la mateixa manera, s’ha definit l’abast del 
model, que inclou totes les titulacions del centre, els serveis i recursos materials. 
Finalment s’ha dissenyat el Mapa de processos a partir de la definició dels 
criteris, i s’ha documentat cada procés mitjançant un diagrama de flux i una fitxa 
que en recull la informació més rellevant. 

El grup de treball es va formar a principis del mes de gener de 2008 i va treballar 
fins a finals de maig de 2008 en la documentació dels processos de docència, 
tant els que són transversals i, per tant, iguals per a tots el centres, com aquells 
que presenten especificitats del centre en particular.

Durant la fase de diagnosi i de disseny del SIGQ, la URV ha convocat diverses 
accions destinades a informar-ne la comunitat universitària i a fomentar la seva 
participació en el projecte.

En la fase de diagnosi i d’establiment del marc i directrius per a l’assegurament 
de la qualitat hi van participar i en van estat informats els responsables 
d’ensenyament, professors, degans, directors de departament i altres càrrecs 
acadèmics, gestors, PAS i estudiants. Finalment, el document marc i les 
directrius es van discutir i aprovar en Consell de Direcció i en Consell de Govern 
(desembre de 2007). 
En la fase de definició dels processos que integren el SIGQ hi han participat de 
forma directa (en el grup de treball) i de forma indirecta (consultes, entrevistes, 
qüestionaris i sessions de treball) tots els agents implicats en la garantia de la 

GRUP DE TREBALL
Dr. Joan Igual Ripollès - degà
Dra. Núria Ruiz Morillas - vicedegana
Sr. Lluís Mateo Ruiz - tècnic de l’Oficina de Suport a la Direcció

Dr. Salvador Anton Clavé – director
Dra. Maria Victòria Sánchez Rebull – sotsdirectora
Sr. Francesc Xavier Llauradó Vidilla - tècnic de l’Oficina de Suport a la Direcció
Sra. Sara Gimeno Vila – coordinadora de la Unitat de Qualitat i Planificació
Sr. Roc Arola Arnal - tècnic de suport a la Direcció del Gabinet Tècnic del Rectorat
Sr. Andrés Enrique Espejo Jaimovich – vicegerent d’Organització i Recursos
Sra. Cristina Salvadó Baza - tècnica de suport a la Direcció del Gabinet Tècnic de Gerència

UNITAT DE SUPORT 
METODOLÒGIC Sra. Àngels Esquirol Solé -  tècnica de suport a la Direcció del Servei de Recursos Educatius

UNITAT DE QUALITATI
PLANIFICACIÓ
GERÈNCIA

SERVEIS CENTRALS 

FACULTAT DE QUÍMICA 

ESCOLA UNIVERSITÀRIADE
TURISME I OCI
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qualitat docent. A banda d’aquestes participacions, s’ha donat difusió al projecte i 
a la participació en el programa AUDIT, i s’ha informat sobre la tasca que es duia 
a terme als agents més directament implicats, als quals també se n’ha demanat 
opinió. Els vicerectors competents han difós la participació en el programa AUDIT 
als centres en diverses sessions amb els degans/directors, responsables 
d’ensenyament i directors de departament. En aquestes trobades se’ls ha 
informat de les característiques del programa i els avantatges de participar-hi. A 
l’annex 5.1.2. podeu consultar les evidències de la difusió de la participació al 
programa.
Finalment, s’han previst les accions per difondre el model d’assegurament de la 
qualitat de la docència i per fer formació a fi de poder implantar el model de 
manera efectiva a tots els centres de la Universitat, un cop es disposi de la 
certificació que n’avala la idoneïtat. 
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8. INFORME TÍTOLS PROPIS. FURV

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest informe recull informació sobre els títols propis de postgrau gestionats pel 
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV des de l’inici de la 
implantació dels màsters oficials a la URV, i complementa l’informe sobre el 
mateix període dels màsters oficials. Té l’objectiu de facilitar al Consell de 
Govern de la Universitat una visió de conjunt de l’evolució del postgrau (màsters 
oficials i títols propis de màsters i d’especialista universitari). 

2. ORDENACIÓ ACADÈMICA 

2.1 Normatives vigents en els tres anys:  

Els textos que regulen els títols propis de postgrau són: 
 Normativa de formació permanent: títols propis de postgrau i cursos d’extensió 

universitària, aprovada pel Consell de Govern de la Universitat al març de 2002. 
Va ser la primera normativa específica de la URV per regular aquesta oferta 
formativa.

 Normativa sobre estudis propis de formació de postgrau i cursos d’extensió 
universitària, aprovada pel Consell de Govern de la Universitat al febrer de 2007. 
Aquesta normativa va modificar l’anterior per adaptar-la a la nova situació 
derivada del procés d’implantació de l’espai europeu d’educació superior i a l’inici 
dels màsters oficials. 

 Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, articles 2.d), 2.g), 31.2.b)
i 34.3.

 Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats. 

 Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre 
d’universitats, centres i títols, art. 17. “Inscripció de títols no oficials”. 

2.2 Mapa títols propis de postgrau 2008-09: màsters i especialistes universitaris  
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2.3 Ofertes títols propis interuniversitaris. 

La Fundació URV ofereix diversos títols propis de postgrau 
interuniversitaris, en què participen la UAB i la URV: 
 Màster en Gestió i Dret Local 
 Especialista universitari en Contractació Administrativa i Gestió de 

Serveis Públics a les Administracions Locals 
 Especialista interuniversitari en Dret Urbanístic 
 Especialista interuniversitari en Dret Local 
 Especialista universitari en Gestió Gerencial Local. Funció Directiva 

3. MATRÍCULA   

3.1 Evolució de la matrícula 

Evolució de la matrícula dels títols propis de postgrau iniciats els anys següents: 

Tipologia 2006 2007 2008
Màsters 155 200 144 
Especialistes 382 319 358 
Total 537 519 502* 

*La matrícula de l’any 2008 no és definitiva, ja que algun curs comença al 
desembre i encara està obert el procés d’inscripció.  
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Evolució del nombre de títols propis de postgrau iniciats els anys acadèmics 
següents:

Tipologia 2006 2007 2008

Màster 12 12 9

Especialista
universitari

32 25 22

Total 44 37 31

Amb la posada en marxa dels màsters oficials, un total de 6 màsters propis van 
passar a ser oficials, fet que també va comportar la desaparició de 4 títols 
d’especialista universitari que estaven associats a algun dels màsters. Això 
representa un total de 10 títols propis de postgrau que han desaparegut de l’oferta 
del CFP. 

‐ Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 
‐ Màster en Tecnologia i Desenvolupament Comunitari 
‐ Màster en Traducció i Localització Angleses 
‐ Màster en Gestió Tributària i Laboral 
‐ Màster en Direcció i Planificació del Turisme i de l'Oci 
‐ Màster en Estudis Culturals Mediterranis 
‐ Especialista universitari en Gestió Tributària 
‐ Especialista universitari en Assessoria Fiscal de l'Empresa 
‐ Especialista universitari en Dret Empresarial: Regulació i Tutela Jurídica 
‐ Especialista universitari en Disseny d'Entorns Tecnològics per al 

Desenvolupament Comunitari 

4. Captació alumnat 

4.1 Beques i ajuts a l’estudi 

L’alumnat dels títols propis de postgrau està exclòs dels ajuts, beques i préstecs 
gestionats per l’Administració de l’Estat o per la mateixa Universitat, ja que 
s’adrecen exclusivament a l’alumnat de màsters oficials. En canvi, existeixen 
beques o ajuts a l’estudi adreçats a estudiants de postgrau, amb independència de 
si són títols propis o oficials, que concedeixen diverses conselleries de la 
Generalitat i altres administracions públiques catalanes, com les diputacions o els 
ajuntaments.
El Centre de Formació Permanent capta fons de finançament per facilitar a les 
persones i les organitzacions l’accés als títols propis i a la formació contínua. Pel 
que fa al sector públic, aquesta activitat consisteix a fer un seguiment de les 
diferents convocatòries de les administracions públiques (el Consorci Públic 
d’Ocupació, la Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació, els diferents 
departaments del Govern de la Generalitat, l’Institut Català de les Dones i altres 
organismes autònoms vinculats al Govern), presentar els projectes o sol·licituds 
d’ajuts i gestionar-ne l’atorgament. Pel que fa al sector privat, s’assessora les 
empreses amb interès a col·laborar-hi econòmicament sobre les diferents opcions 
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de què disposen (patrocini, aportació, donació, etc.) i els tractaments fiscals més 
adequats en cada cas. 
 Anomenem beques aquella aportació econòmica que prové de subvencions 
atorgades per les administracions públiques, i ajuts a l’estudi, l’aportació 
econòmica que prové d’empreses privades, majoritàriament en concepte de 
donacions. Tant les beques com els ajuts estan associats a un postgrau en 
particular, i la quantia no supera el 50% del preu de la matrícula, a excepció d’un 
cas, en què la beca arriba al 60%. Els criteris de selecció i el procediment de 
concessió de les beques els determina l’administració que subvenciona; en el cas 
dels ajuts, s’acorden entre la Fundació URV i l’empresa que fa la donació. 
L’obtenció d’aquests recursos és resultat de la gestió directa de la direcció del 
Centre de Formació Permanent i dels promotors dels postgraus.  

Relació d’entitats que han fet aportacions durant el curs acadèmic 2007/08: 

DESCRIPCIÓ IMPORT TOTAL 
ESPECIALISTA INTERUNIVERSITARI EN DRET LOCAL    
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 1.800,00  
Total ESPECIALISTA INTERUNIVERSITARI EN DRET LOCAL  1.800,00 

ESPECIALISTA UNIVERITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RESIDÈNCIES I SERVEIS PER A LA GENT GRAN 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS 24.000,00  
Total ESPECIALISTA UNIVERITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RESIDÈNCIES I SERVEIS PER A LA GENT 
GRAN 24.000,00

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ENERGIES RENOVABLES    
MEDGROUP INVERSIONES, S.L. 1.600,00  
WOLSS SUNRAI SOLAR ENERGY, S.L. 1.600,00  
INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA 4.000,00
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ENERGIES RENOVABLES  7.200,00 

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL    
FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS ELECTES 5.122,00  
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL  5.122,00 

ESPECIALISTA U. EN GESTIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA DELS ENS LOCALS 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 10.000,00
Total ESPECIALISTA U. EN GESTIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA DELS ENS 
LOCALS 10.000,00

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN SALUT I NUTRICIÓ    
PFIZER, S.A. 15.100,00
FUNDACIÓ PRIVADA ASSISTENCIAL, SANITàRIA I SOCIAL 2.000,00  
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN SALUT I NUTRICIÓ  17.100,00 

ESPECIALISTA INTERUNIVERSITARI EN DRET URBANÍSTIC    
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 1.200,00  
Total ESPECIALISTA INTERUNIVERSITARI EN DRET URBANÍSTIC  1.200,00 

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL    
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 6.664,00
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL  6.664,00 

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL    
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FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS ELECTES 27.880,00  
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL  27.880,00 

MÀSTER EN BIOMECÀNICA CLÍNICA DE L'APARELL LOCOMOTOR    
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 900,00  
Total MASTER EN BIOMECÀNICA CLÍNICA DE L'APARELL LOCOMOTOR  900,00 

MÀSTER EN ENGINYERIA DE CLIMATITZACIÓ EN EDIFICIS    
AGEFRED SERVICIO, S.A. 1.600,00
FRIGICOLL, SA 1.600,00
TROX ESPAÑA, S.A. 1.600,00
CIATESA 1.600,00
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, BV 1.600,00  
HITECSA AIRE ACONDICIONADO S.L. 1.600,00  
INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA 5.000,00
Total MÀSTER EN ENGINYERIA DE CLIMATITZACIÓ EN EDIFICIS  14.600,00 

TOTAL APORTACIONS DEL PERÍODE   116.466,00 

Relació d'entitats que han fet aportacions durant el curs acadèmic 2008-09: 

DESCRIPCIÓ IMPORT TOTAL 
ESPECIALISTA EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ    
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 18.000,00
Total ESPECIALISTA EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ  18.000,00 

MÀSTER EN ENGINYERIA DE CLIMATITZACIÓ D'EDIFICIS    
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, BV 1.600,00  
TROX ESPAÑA, S.A. 1.600,00
AGEFRED SERVICIO, S.A. 1.600,00
DAIKIN AC SPAIN, S.A. 1.000,00
Total MÀSTER EN ENGINYERIA DE CLIMATITZACIÓ D'EDIFICIS  5.800,00 

TOTAL APORTACIONS DEL PERÍODE   23.800,00 

Relació d'entitats que faran les aportacions durant el curs acadèmic 2008-09: 

MÀSTER EN ENGINYERIA DE CLIMATITZACIÓ D'EDIFICIS    
INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA 6.000,00
CIATESA 1.600,00
FRIGICOLL, SA 1.600,00
Total MÀSTER EN ENGINYERIA DE CLIMATITZACÓ D'EDIFICIS  9.200,00 

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ENERGIES RENOVABLES    
INSTITUT CATALALÀ D'ENERGIA 3.000,00  
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ENERGIES RENOVABLES  3.000,00 
ESPECIALISTA EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ    
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DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA  18.000,00
Total ESPECIALISTA EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ  18.000,00 

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DE 
SERVEIS PÚBLICS A LES ADMINITRACIONS LOCALS    
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 15.000,00
Total EU EN CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS A LES 
ADMINITRACIONS LOCALS  15.000,00 

ESPECIALISTA INTERUNIVERSITARI EN DRET URBANÍSTIC    
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 15.000,00
Total ESPECIALISTA INTERUNIVERSITARI EN DRET URBANÍSTIC  15.000,00 

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL    
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 9.000,00
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL  9.000,00 

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ GLOBAL DE LA IMMIGRACIÓ    
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 8.000,00
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ GLOBAL DE LA IMMIGRACIÓ  8.000,00 

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ GERENCIAL LOCAL    
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 2.000,00  
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 7.500,00
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ GERENCIAL LOCAL  9.500,00 

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL    
FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS ELECTES 27.880,00  
Total ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL  27.880,00 

TOTAL APORTACIONS PREVISTES PEL PERÍODE   114.580,00 

L’import total en concepte de beques i ajuts a l’estudi dels darrers dos anys ha 
estat de 254.846,00 €. 

Procedència de les aportacions

25%

14%61%

Fundacions i Altres Institucions Empresa Privada Administració Pública
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4.2 Promoció de l’oferta de títols propis de postgrau

Anualment es dissenya un pla de promoció de l’oferta formativa de postgrau 
amb l’objectiu d’arribar al màxim alumnat potencial. Pretén donar una visió 
del conjunt de l’oferta i enfortir una imatge de marca, de qualitat i de 
coherència.
Aquest pla preveu els aspectes següents: 

 Creació d’un eslògan de campanya 
 Definició del públic objectiu i actualització de la base de dades de 

clients
 Establiment d’un calendari, un pla de mitjans i assignació de la 

persona de captació 
 Reserva d’espais publicitaris als mitjans de comunicació generalistes 

i específics 
 Disseny del catàleg general del conjunt de l’oferta, cartells i altres 

elements de promoció gràfica 
 Disseny dels tríptics específics per a cada postgrau i identificació del 

perfil al qual es vol arribar 
 Participació a la Fira de Postgraus a Barcelona, conjuntament amb 

l’Escola de Postgrau i Doctorat 
 Publicació de l’oferta al web de la Fundació URV 
 Compra de paraules en Google Adwords 
 Inserció de l’oferta als portals especialitzats en formació de postgrau 

i a pàgines web de referència 
 Indexació de l’oferta formativa als cercadors d’Internet 

 Sessions informatives als diferents centres de la Universitat i altres 
entitats.

Pla de promoció campanya 2008: 
Mes D

i
a

Tipus Concepte Exemplars Import

Abril 4
-
-
5

Fira Estand Fira Futura (50%)   3.500,0
0 € 

Abril   Cartell 15 cartells facultats URV (170 x 
70)

15 548,67
€

Abril 2
0

Catàleg Impressió catàleg conjunt amb 
URV

1.000 1.696,7
1 € 

Maig   Catàleg Impressió catàleg Oferta 
postgrau FURV 

8.500 1.800,0
0 € 

Maig   Catàleg Impressió Catàleg oferta 
postgrau (encartament Diari

40.000 5.727,5
9 € 
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Tarragona)

Juny   Mailing Publitramesa catàleg  8.000 4.433,7
3 € 

Juny 8 Anunci El Punt (banderola 80 x 326) 8.000 580,56
€

Juny 1
5

Anunci Diari Tarragona (banderola, 100 
x 360) 

20.000 1.400,1
7 € 

Juny 2
2

Encarta
ment

Encartament catàleg Diari de 
Tarragona

20.000 3.271,2
0 € 

Juny 2
9

Anunci Diari Tarragona (Banderola, 100 
x 360) 

20.000 1.400,1
7 € 

Sete
mbre

7 Anunci Diari de Tarragona (100 x 360 
mm)

20.000 1.400,1
7 € 

Sete
mbre

1
4

Encarta
ment

Encartament catàleg Diari de 
Tarragona

20.000 3.271,2
0 € 

Sete
mbre

2
1

Anunci El Punt (banderola 80 x 326 
mm)

8.000 580,56
€

Sete
mbre

  Premsa Indicador Universitari 15.000 1.520,5
4 € 

Sete
mbre

  Premsa Revista QE 3.000 348,00
€

Sete
mbre
Octu
bre

  Webs Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació + La 
Vanguardia. Directori de 
màsters i cursos de postgrau a 
Catalunya+Google+FURV/URV 

    

Total 191.515   34.979,
27 € 

La despesa total de la promoció del conjunt de l’oferta de títols propis de 
postgrau al llarg de l’any 2008 ha estat de 34.979 €. Aquesta quantitat no 
inclou la despesa de la publicitat específica dels diferents cursos, que està 
recollida en el pressupost de cadascun i s’aproxima anualment als 25.000€ 
(a l’octubre ascendia a 23.868,48 €).
El seguiment que fa el Centre de Formació Permanent de les fonts 
d’informació de l’alumnat de postgrau ens ha portat a incrementar les 
accions de comunicació a Internet i els enviaments de programes en format 
pdf mitjançant el correu electrònic, i disminuir els enviaments d’impresos 
per correu postal i la presència en mitjans de comunicació tradicionals, com 
els diaris o les revistes, en els quals tant sols mantenim la presència per 
reforçar la imatge institucional. 
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Canals d'informació de l'alumnat

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Web Amistats Tríptics Empresa Premsa

Màsters Especialistes
 

 

El canal més utilitzat per l’alumnat que cerca informació sobre postgrau, tant a 
escala global com local, és sense cap dubte la web. 
Un aspecte que es considera bàsic en el procés de captació d’alumnat durant el 
procés de promoció de l’oferta formativa és el reforç de les funcions d’informació i 
atenció al públic. El Centre de Formació Permanent assigna a cadascun dels 
postgraus una persona de referència, amb informació detallada sobre l’estructura i 
el contingut del curs, i se’n publica el nom, telèfon i adreça electrònica en tots els 
elements publicitaris. Aquesta persona atén totes les sol·licituds d’informació, i 
acompanya les persones interessades durant la fase de preinscripció, inscripció i 
matrícula, així com durant el desenvolupament del curs, fins al moment de lliurar-
los el títol. D’aquesta manera s’aconsegueix una atenció personalitzada que 
aporta valor en la prestació de servei a l’alumnat i als responsables acadèmics.  
 
4.3 Convenis de col·laboració amb altres universitats i empreses 

Els convenis de col·laboració que s’han signat amb universitats nacionals per a la 
realització de títols propis de postgrau han estat els següents: 

 Conveni de col·laboració entre la URV, la FURV i el Departament 
d'Interior, Relacions institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya per a l'organització del curs de postgrau especialista 
universitari en Participació Ciutadana i Comunicació. 

 Conveni OADL, Diputació de Tarragona i la FURV per l’especialista
universitari en Participació Ciutadana i Comunicació. 

 Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, el Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de 
Tarragona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
Rovira i Virgili i la Fundació URV per a la organització de la i edició 
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de l’especialista universitari en Contractació Administrativa i Gestió 
de Serveis Públics a les Administracions locals. 

 Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, la Fundació Aula d’Alts Estudis d'Electes (FAAEE), la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili per 
a la organització de la segona edició de la diplomatura de postgrau 
en Gestió i Administració Local en el marc de l’Escola d’Electes 
Locals a les Comarques del Camps de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre.

 Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Fundació URV i la Universitat Rovira i 
Virgili per a la realització de l’especialista universitari / diploma de 
postgrau en Gestió Gerencial Local. Funció Directiva. 

 Conveni de col·laboració entre la  Diputació de Tarragona, 
l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament de Tortosa, la Universitat 
Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, per a la realització de la 
segona edició del mestratge en Gestió i Dret Local a les Terres de 
l’Ebre.  

 Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona, la 
Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, per a la realització de 
la tercera edició del mestratge en Gestió i Dret Local a Tarragona. 

 
Acords de col·laboració per acollir alumnat de postgraus en pràctiques: 

 Departament de Justícia i la FURV en matèria de formació 
 Velo Club Pedalier 
 Col·legi d’Educació Especial Estela 
 Ajuntament de Cambrils 
 Col·legi Sant Rafael 
 Centre de Teràpies Naturals Gen.T 
 Jorsatrans, S.L. 
 Llar d’Infants Barrufet 
 Escola Joan XXIII 
 CEIP Pràctiques 
 Escola Bressol el Ninot 
 Institut Municipal de Serveis Socials a Tarragona 
 Hospital Santa Maria de Lleida 

5. INTERNACIONALITZACIÓ 

5.1 Relació de títols propis internacionals 

Màster Internacional en Teràpia Psicomotriu 
Es gestiona el conveni amb la Universitat de la República (Uruguai)  
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5.2 Xarxes. EUCEN, RECLA, AUIP 

El Centre de Formació Permanent participa activament en diferents xarxes estatals 
i internacionals de formació continuada universitària, que inclou la formació de 
postgrau, amb l’objectiu d’intercanviar experiències de bones pràctiques, participar 
en projectes d’innovació educativa i ampliar les relacions internacionals. 
És membre de dues xarxes internacionals: 
EUCEN: European Universities Continuing Education Network. Constituïda per 
212 centres de 42 països d’Europa. 
RECLA: Red de Educación Continua de America Latina y Europa. Participada per 
32 universitats d’11 països d’Amèrica, a més de l’Estat espanyol i Portugal. 

6. DOCÈNCIA : perfils docents

Del total de 469 docents esmentats a les memòries acadèmiques 
d’enguany, 223 són docents universitaris (164 de la URV i 59 d’altres 
universitats) i 246 són professionals en actiu en empreses i administracions 
públiques.
Més del 65% de la càrrega docent recau en professorat universitari.

nom del curs U
R
V

A
lt
r
e
s
U
ni
v. 

Ex
te
rn

Detall
univ. 

Màster en Gestió d'Empreses (MBA) 1
5

2 1
1

UdL;
UPF

Màster internacional en Teràpia Psicomotriu, EU en Teràpia 
Psicomotriu 

3 3 1
1

UL (La 
Laguna)  
UR (La 
Repúblic
a,
Uruguai) 

Especialista Universitari en Energies Renovables      5 1
2

Màster en Enginyeria de Climatització en Edificis, EU en 
Enginyeria De Climatització en Edificis  

1
1

2 1
9

UPV,
UdZ

EU en Dolor Miofascial  4 2
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Màster Virtual en Ensenyament de l’Espanyol com a Llengua 
Estrangera; EU Virtual en Ensenyament de l’Espanyol com a 
Llengua Estrangera 

8 3 UdL,
UAB,
UdNàpol
s

EU en Ensenyament de l’Espanyol com a Llengua Estrangera; 
EU en Espanyol com a Segona Llengua (presencials) 

6

EU en Atenció Prehospitalària Urgent 8 4 1
8

UdG,
UB

EU Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan 4 1
3

EU Reflexoteràpia del Peu 1 2 5 UdVic,
UB

EU en Cooperació Internacional 7 3 1
4

UAB,
UPC,
UDL

Màster en Gestió de Recursos Humans; especialista en Gestió 
i Selecció dels Recursos Humans 

5 4 6 UdS,
URJC;
UAM,
UB

EU en Intervencions Psicosocials d'Infermeria 5 1 3 UB

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient I 
Seguretat Laboral 

3 8

Màster en Seguretat i Salut Laboral: Prevenció de Riscos 
Laborals 

2 6

EU Instal·lacions i Serveis en Edificis I Establiments Industrials 5 6

Especialista universitari en Gestió Cultural 1
0

5 1
3

UB,
UPV,
UdL

Màster en Finances I Gestió Bancària; EU en Finances I Gestió 
Bancària 

8 4 1
5

Especialista universitari en Direcció de Màrqueting 8 1
0

EU en Tecnologies de la Informació: Desenvolupament 
d'Aplicacions Informàtiques 

9 1

EU en Gestió Gerencial Local 1 3 9 UAB,
UPF

EU en Contractació i Gestió de Serveis Públics  1 2 1
2

UAB,
UPF

Màster en Gestió i Dret Local; EU en Dret Urbanístic; EU en 6 1 2 UAB,
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Dret Local 3 5 UPF,
UdG

EU en Participació Ciutadana i Comunicació 1
2

1 1
1

UAB

Gestió Parcs i Oci 4 7

Direcció Parcs i Oci 4 7

Docència Universitària a l'Espai Europeu d'Educació Superior 5 7 UB,
UMA, U. 
Deusto

EU en Fonaments I Aplicacions del Làser en Medicina I 
Cirurgia  

4 2

Subtotals
1
6
4

5
9

2
4
6

Total docents  4
6
9

7. QUALITAT DELS ENSENYAMENTS 

Evolució 
Des que el Centre de Formació Permanent va iniciar la seva activat, s’ha 
desenvolupat una línia de treball amb l’objectiu d’incidir en la millora de la 
qualitat dels títols propis de postgrau. Com no disposava d’organismes 
externs d’avaluació o acreditació, van elaborar eines específiques i va 
implementar un sistema de estàndard de gestió de la qualitat. 

 La “Guia per a l’avaluació de la qualitat de la formació permanent”. 
Comporta una avaluació inicial de totes les propostes de títols propis, 
una avaluació dels docents i del conjunt del programa per part de 
l’alumnat i una avaluació final per part de la direcció acadèmica. 

 L’adaptació progressiva als estàndards bàsics de l’EEES: programació 
en ECTS, durada (60 ECTS per als màsters i 20 ECTS mínim per als 
títols d’especialista universitari), i requisits d’accés (180 ECTS o 
equivalent). Actualment es treballa en la millora de la definició del perfil 
professional basant-se en competències. 

 La implementació d’un sistema de gestió de la qualitat al Centre de 
Formació Permanent, amb l’obtenció l’any 2007 del segell de qualitat 
ISO 9001-2000 per les activats de “Disseny, gestió i avaluació d’accions 
formatives de formació permanent”. 

 La incorporació dels requeriments d’AQ Catalunya i d’ANECA pel que fa 
a la documentació de les memòries dels màsters oficials en la 
documentació requerida als títols propis, en els aspectes comuns. 



8080 FOU 57 / Consell de Govern de 18 de desembre de 2008 / Comissions delegades / Informes

  Pàg. 83   

Avaluació 
Els resultats de les últimes valoracions fetes són els següents: 

Pel que fa a l’avaluació inicial de les propostes, durant el 2008 s’han 
realitzat 34 valoracions de propostes de programes de títols propis de 
postgrau.
Els aspectes en què inicialment es troben més imprecisions i que han 
requerit més treball han estat:
 La definició de les competències professionals per a les quals capacita 

el curs. 
 La descripció d’activitats formatives variades en funció del diferents tipus 

de continguts. 
 La temporalització del programa incloent-hi l’assignació de docents.  
 El detall de les activitats i criteris d’avaluació. 

Qüestionaris d’avaluació dels docents i del programa formatiu un cop 
finalitzat el curs. 
Les valoracions relatives a l’any 2008 estan en fase d’elaboració. Facilitem, 
doncs, resultats de 2007. 
Es van enquestar 12 cursos representatius dels diferents àmbits de 
coneixement i modalitats formatives (en línia, presencial, semipresencial). 
L’alumnat podia valorar la satisfacció puntuant d’1 a 4 els diferents ítems.

MITJANES PARCIALS 
NOM DEL CURS PR

OFE
SSO
RAT

CO
NTI
NG
UT

DI
R
E
C
CI
Ó

G
ES
TI
Ó

INST
AL·
LACI
ONS 

MITJ
ANA
DE
CUR
S

EU en Acció Socioeducativa 
amb Infància i Famílies 

3,2
1

3,3
6

3,
5

3,
6
7

3,3
5

3,4
2

EU en Energies Renovables 3,2
4

2,9
8

3,
3
3

3,
8
3

2,9
4

3,2
7

EU en Enginyeria de 
Climatització d'Edificis 

3,1
6

2,8 2,
8

3,
8

3,3
1

3,1
7

EU en Gestió Cultural 3,0
7

2,9
7

3,
2

3,
5

3,4
7

3,2
7
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8 5

EU en Gestió Global de la 
Immigració

3,1
8

2,8
6

3,
6
3

3,
8
3

3,5 3,4

EU en Cuidatges Crítics. 
Infermeria de Cures 
Intensives

2,9
4

2,8
9

3 3,
7
5

2,8
8

3,0
9

EU en Direcció de 
Màrqueting

3,1
5

2,6 3,
2

4 3,8 3,3
5

EU en Gestió de Recursos 
Humans

3,2
1

2,9
5

3,
1
7

3,
7
2

3,5
3

3,3
2

EU en Direcció i Gestió de 
Residències i Serveis per a 
la Gent Gran 

3,3
9

3,0
5

3,
6
3

3,
6
3

3,3
3

3,4

Màster en Teràpia 
Psicomotriu

3,2
8

3,5
1

3,
4

3,
6
3

3,3
9

3,4
4

Màster en Gestió Integrada 
de la Qualitat, Medi Ambient 
i Seguretat Laboral 

3,0
5

2,9
3

2,
8

3,
7
9

3,1
9

3,1
5

Màster en Gestió i Dret Local 2,8
1

2,8
2

2,
8
2

3,
8
6

2,4
6

2,9
5

Valoracions positives 
 Capacitat per crear un clima de grup positiu; per motivar en el treball 

personal i compliment de l’horari. 
 Aplicabilitat dels continguts a la feina. 
 Disponibilitat de la direcció per atendre les consultes dels alumnes. 
 Atenció i informació facilitada en el moment de la inscripció i la resolució 

d’incidències al llarg del curs. 
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Aspectes que cal millorar:  

 Adequació de la metodologia docent al grup, idoneïtat dels exercicis 
individuals i casos plantejats.  

 Desproporció entre la teoria i la pràctica. 
 Qualitat de la documentació lliurada. 
 Algunes instal·lacions velles o amb manca d’espais suficients. 

8. PRÀCTIQUES 

Els cursos de postgrau poden incloure la realització de pràctiques 
formatives en empreses.

El CFP dona suport a la direcció en la gestió de les pràctiques, i entre les 
activitats que es realitzen figuren contractar una assegurança d’accidents 
per cobrir qualsevol incidència durant l’estada en l’empresa i gestionar la 
signatura d’un acord d’acollida de l’alumnat.
Dades any 2008: 
 10 postgraus amb alumnat en pràctiques 
 44 empreses acollidores 
 1.590 hores programades  
 214 alumnes inscrits 

Nom del curs Total
alumnes

Durada en 
hores
Pràctiques 
2008

EU en Atenció Prehospitalària Urgent. Ed. 6 36 100

EU en Atenció Prehospitalària Urgent. Ed. 7 41 100

EU en Cuidatges Crítics. Infermeria de Cures 
Intensives 

20 150

EU en Dolor Miofascial 22 100

EU en Gestió de Recursos Humans 6 120

EU en Reflexoteràpia del Peu 20 150

Màster en Gestió de Recursos Humans  12 120

Màster en Psicologia Clínica i de la Salut ed. 5 13 150

Màster en Prevenció de Riscos Laborals 30 450

Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, ed. 6 14 150

Totals 214 1590
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9. ECONOMIA 

9.1 Preu del crèdit dels títols propis de postgrau: màsters i especialistes 
Universitaris. Evolució 

La matrícula dels títols propis de postgrau cobreix la totalitat de les 
despeses necessàries que ocasiona. També inclou l’assegurança per 
accidents, l’expedició del títol i la sol·licitud d’equivalència de títol d’estudis 
estrangers.
El preu del crèdit s’ha obtingut sobre la sèrie de preus dels títols propis de 
postgrau presencials des de l’any 2006 fins a l’actualitat a partir de la 
informació següent: 

Anys acadèmics 
Tipologia 2006 2007 2008
Màsters 57€ - 

115€
50€ - 
105€

60€ - 
125€

Especialistes 60€ - 
96€

50€ - 
117€

50€ - 
110€

9.2 Pressupost títols propis de postgrau. 

2006 2006 2007 2007 PREVISSI
O 2008 

INGRÉS DESPES
A

INGRÉS DESPES
A

INGRÉS

TÍTOLS 
PROPIS

1.303.416
,82

1.266.334
,06

1.356.784
,93

1.272.119
,25

1.368.858
,10

Detall despesa títols 
propis 

2006 2007 

PERSONAL 830.196,32 834.132,83 
GESTIÓ/CÀNON 253.572,00 261.065,75 
DESENVOLUPAMENT 182.565,74 176.920,67 
TOTAL 1.266.334,06 1.272.119,25 
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Despesa per conceptes

66%

20%

14%

PERSONAL GESTIO/CANON DESENVOLUPAMENT

10. PROGRAMACIÓ PER AL CURS 2009-2010 

Actualment està oberta la convocatòria de presentació de propostes de 
postgrau per al curs 2009-10. 
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9. POLITICA ECONÒMICA DELS MÀSTERS 

La Universitat Rovira i Virgili és una universitat pública; per tant el cost de la 
matrícula és un preu públic fixat per la Generalitat de Catalunya, dins d'uns 
límits establerts a la resta de l'Estat espanyol. 

De manera general indicarem els preus de matrícula ordinària i primera 
matrícula pel que fa a la implantació dels estudis de màsters a la URV 

El curs 2006-07 va ser experimental. 

curs 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 nivell 5 nivell 
2006 22 24 26 28 17

Els anys següents es van redistribuir en tres nivells de preus de matrícula, 
que es van assignar als diferents màsters. Tot seguit s’exposen els màsters 
en els respectius nivells 

Ensenyament Ensenyament Ensenyament 
Arqueologia del Quaternari i 
Evolució Humana 

Antropologia Mèdica i Salut 
Internacional
- Antropologia Urbana 
- Arqueologia Clàssica 
- Direcció Estratègica de 
l’Empresa 
- Dret Ambiental 
- Dret de l'Empresa i la 
Contractació 
- Ensenyament de Llengües 
Estrangeres 
- Estudis Culturals Mediterranis 
- Estudis Superiors de Llengua, 
Literatura i Cultura Catalanes 
- Formació de Professionals de 
la Formació 
- Migracions i Mediació Social 
- Organització Industrial 
- Tecnologia educativa: 
Aprenentatge Virtual i Gestió del 
Coneixement 
- Traducció i Estudis 
Interculturals

Avaluació i Mesura de la 
Conducta 
- Catàlisi 
- Ciència i Enginyeria de 
Materials 
- Ciències de la Infermeria 
- Direcció i Planificació de 
Turisme 
- Enginyeria Ambiental 
- Enginyeria Electrònica 
- Enginyeria Informàtica i de 
la Seguretat 
- Enginyeria Química i de 
Processos 
- Enginyeria Termodinàmica 
de Fluids 
- Enologia 
- Intel·ligència Artificial 
- Nanociència i 
Nanotecnologia 
- Nutrició i Metabolisme 
- Química a la Indústria 
- Química Teòrica 
Computacional 
- Salut Mental :Invest. en 
Psiquiatria, Neurotoxicol. i 
Psicofarmacologia. 
- Tècniques 
Cromatogràfiques Aplicades 
- Tecnologies de 
Climatització i Eficiència 
Energètica en Edificis 
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Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 
Font SGA 

Durant els cursos  2007-08 i 2008-09  el preu per cada nivell ha estat el 
següent:

curs Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 
2007-08 18 24,58 28,67
2008-09 19 25,61 29,88
Font Oficina Pressupostària 

Pel que fa als màsters interuniversitaris, matricula la universitat que és 
coordinadora. Són els següents:

 Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB) 
 Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB) 
 Joventut i Societat (UDG) 
 Neurociències (UB) 
 Polímers i Biopolímers (UPC) 
 Psicologia de l'Educació (UB) 

Durant aquests anys d’implantació dels màsters, a l’hora de distribuir el 
pressupost entre els diversos programes de postgrau s’han aplicat diversos 
criteris

En el curs 2006-07: 

 Menció de qualitat: l’aposta per l’acreditació externa segueix, per 
tant, en els estudis de doctorat . 

 Nombre d’estudiants matriculats amb tutoria de tesi en estudis de 
doctorat (quantitat proporcional al nombre d’estudiants). 

 Participació en convocatòries de finançament externes. Els 
programes que han participat en convocatòries de mobilitat o d’ajut 
per a la difusió tenen 500 € addicionals per cada convocatòria. 

 Criteris internacionalització dels màsters:

a) percentatge d’estudiants internacionals respecte del total 
d’estudiants matriculats.

b) Màsters que imparteixen docència en anglès: tota, 1.000 €, part, 
500 €.

c) esforç de fidelització, mesurat com el percentatge d’estudiants 
matriculats respecte dels estudiants admesos. 

La gestió dels pressupostos es va centralitzar als POP, que havien de 
diferenciar l’assignació de cada ensenyament donant-hi una codificació 
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diferent. La persona responsable en cada cas era el coordinador o 
coordinadora del màster o del doctorat corresponent. 

Alguns dels màsters tenien recursos addicionals fruit del repartiment del 
50% d’ingrés de matrícula en aquells que tenen més de 10 estudiants a 
temps complet (60 ECTS). 

Per al curs 2007-08:

 Assignació a cada màster del 50% dels ingressos reals de matrícula 
a partir dels 10 primers alumnes a temps complet (60 ECTS). 

 Assignació a cada POP que incorpori un programa de doctorat de 
qualitat una quantitat addicional d’acord amb els criteris de 
finançament del curs 2005-06 a programes de doctorat (puntuació de 
la menció de qualitat proporcional al factor de participació en el cas 
de màsters interuniversitaris) (CdG 18-07-06). 

 En cap cas l’assignació total per al conjunt del POP serà inferior a la 
que tenia el programa de doctorat d’origen el curs 2005-06. És a dir, 
si seguint els criteris esmentats la quantitat resultant és inferior, 
l’assignació s’iguala automàticament a l’atorgada el curs anterior 
(incrementada un 2,6% de taxa de variació anual). 

En la darrera Comissió de Postgrau i Doctorat, de 25de novembre de 2008, 
es va acordar per al curs 2008-09 aplicar els criteris de finançament 
següents per als màsters i doctorats amb el percentatge corresponent: 

Criteri a) Estudiants
 Nombre d’estudiants matriculats de 60 ECTS al màster 

 Nombre d’estudiants matriculats al període de docència (cursos de 
doctorat), en doctorats del RD 778/1998 

 Nombre d’estudiants matriculats per primer any a la tutoria de tesi, en 
doctorats del RD 56/2005 

Criteri b) Tesis 
 Nombre de tesis doctorals amb menció europea defensades el curs 2007-

08
 Nombre de tesis doctorals sense menció europea defensades el curs 

2007-08

Criteri c) Qualitat
 Participació en la menció de qualitat del MICINN 

Criteri d) Internacionalització 
 Participació en els ajuts per a la promoció de la internacionalització dels 

POP de la URV 
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 Estudiants internacionals en el màster  
 Estudiants internacionals en el doctorat  
 Impartició de les assignatures del màster en llengua estrangera 

Criteri f) Participació en convocatòries externes 
 Mobilitat d’estudiants en màsters universitaris 
 Mobilitat de professors en màsters universitaris  
 mobilitat per la participació de professors en tribunals de tesis convocats 

per la menció europea al títol de doctor/a 
 Mobilitat d’estudiants per a l’obtenció de la menció europea al títol de 

doctor/a

L’evolució del pressupost en els programes de postgrau durant els tres 
darrers anys ha estat la següent: 

Evolució pressupost pop’s  
Partides pressupost  2006 2007 2008
Difusió programes doctorat 6.409,25 60.000,00 85.000,00 
Material distribució alumnes doctorat 6.409,25 6.500,00 10.000,00 
Beques estudiants màster 0,00 357.000,00 442.000,00 
Recursos màsters centres i 
departaments 0,00 34.572,84 43.267,22 
Recursos POP Escola de Doctorat 274.117,19 262.000,00 252.360,00 
Càrrecs acadèmics i substitucions i 
reforços 70.988,46 135.867,13 210.092,00 
Competències transversals 0,00 0,00 8.000,00 
50% ingressos matrícula assignats als 
màsters 57.472,18 88.116,26 126.062,98 
Captació internacional 18.450,00 64.000,00 124.624,00 
Total 433.846,33 1.008.056,22 1.301.406,20
En el pressupost 2006 la partida del 50% dels 
ingressos de matrícula es correspon als estudis 
propis.    
Font: Oficina Pressupostària 
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10. COORDINACIÓ DE MÀSTERS 
 
D’acord amb la Normativa de docència vigent per al curs 2008-09 (CdG 21-
02-08), correspon als coordinadors de màster, d’acord amb la Direcció del 
centre al qual estigui adscrit el màster, fer el seguiment de l’organització 
acadèmica del màster. Així, el coordinador/a serà responsable de: 

 Desenvolupar-ne l’organització acadèmica.  
 Vetllar per la coherència de la docència del màster. 
 Coordinar els recursos humans i materials. 
 Fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millores de 

l’ensenyament. 
 Vetllar per la publicitat adequada de la guia docent. 
 Garantir l’atenció adequada als estudiants, en tos els aspectes 

acadèmics i administratius. 
 Vetllar pel compliment dels horaris previstos en els aularis 

predeterminats.
 Col·laborar amb la resta de coordinadors dels màsters universitaris. 
 Col·laborar en els processos de captació, admissió i acollida 

d’alumnes.

Els coordinadors de màster compten amb el suport de l’òrgan responsable 
del programa de postgrau. 
Els coordinadors són un element fonamental en tot el procés d’implantació 
dels màster i sense la seva ajuda l’ensenyament no avança. Així, com a 
part implicada en la implantació dels màsters se’ls va passar un qüestionari 
les respostes del qual adjuntem en aquest informe per tal de poder-ne fer la 
deguda valoració. 

1) Quines motivacions us han portat a implementar el màster? 

PRIMER BLOC 
 Experiència o interès acadèmic personal 
 Suggeriment extern com expert/a en el camp d’estudis respectiu 
 Valoració de prestigi del màster que pot comportar per s la URV i/o personalment pel vostre àmbit. 
 Altres 

1. Quines motivacions us han portat a 
implementar el màster?

a
52%

b
19%

c
19%

d
10%
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2) Quines són les principals dificultats que heu trobat a l’hora de 
confeccionar el vostre màster 

     SEGON BLOC 
 De docència 
 Institucionals 
 Captació d’estudiants / professorat per impartir la docència 
 Altres 

2. Quines són les principals dificultats que heu 
trobat a l'hora de confeccionar el vostre màster?

a
10%

b
38%c

32%

d
20%

3) Quines eines creieu que podrien millorar, segons la vostra experiència, el 
desenvolupament del màster en el futur 

TERCER BLOC 
 Suport Institucional 
 Comunicació transversal interuniversitària 
 L’organització interna de la Universitat 
 Altres 

Es va enviar el qüestionari a tots els coordinadors de màster i es van rebre  
21 respostes, representa un 52,5%. En general, es va respondre més d’una 
opció en cada bloc.
Un cop valorades les respostes, podem destacar que per blocs, l’interès en 
la implantació del màster per experiència o interès acadèmic personal és el 
que els coordinadors valoren més. Tot seguit, amb pràcticament la mateixa 
puntuació valoren el suggeriment extern com a expert en el camp d’estudis 
respectiu i la valoració de prestigi del màster que pot comportar a la URV. 
Pel que fa al segon bloc, alhora de confeccionar el màster manera general 
coincideixen que es troben dificultats institucionals i de captació 
d’estudiants.
En el tercer bloc, amb relació a les propostes de millora, gairebé tots els 
coordinadors responen als quatre ítems a la vegada, però demanen més 
suport institucional i una  millora de l’organització interna. 

3. Quines creieu que podrien millorar, segons la
vostra experiència, el desenvolupament del 

màster en el futur?

a
28%

b
23%

c
30% 

d
19% 
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11.PROGRAMACIÓ CURS 2009-10 

Per al curs vinent s’ha programat la incorporació de quatre nous màsters:

1. Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa 

Serà presencial. 
D’un curs acadèmic de 60 crèdits ECTS.
La docència està prevista en català, castellà i anglès. 
Línia investigadora. 

Aquest màster col completar l’oferta actual d’ensenyament de postgrau  que 
hi ha a la URV en l’àmbit d’Història. La prehistòria, l’historia antiga i 
l’arqueologia estan cobertes amb els respectius màsters, però aquelles 
persones que tinguin interès en la historia medieval, moderna i 
contemporània no tenen de moment cap màster oficial que els permeti 
seguir els seus estudis superiors. Possiblement permetrà a exllicenciats en 
Història per la URV que continuïn els estudis de doctorat. 

2. Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos

Serà presencial. 
D’un curs acadèmic de 60 crèdits ECTS.
La docència està prevista en anglès. 
Línia : 

El màster en Estudis Culturals en Llengua Anglesa: Textos i Contextos 
(Cultural Studies in English: Texts and Contexts, ECLITC) és un programa 
dirigit a totes les persones que tinguin una marcada inclinació cap la 
investigació i el món acadèmic, i vulguin establir un pont entre la seva 
formació generalista adquirida mitjançant la llicenciatura o grau (la seva 
equivalència internacional) i un programa de doctorat. En aquest sentit, el 
programa pot resultar atractiu per als estudiants que hagin cursat un grau 
en qualsevol àmbit d’humanitats, comunicació, ciències polítiques o 
ciències socials. També es pot oferir formació complementària als 
professionals del món de l’educació primària i secundària que vulguin 
completar i renovar els seus coneixements. 

3. Màster en Prevenció de Riscos Laborals 
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4. Màster de Professor de Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

  Pàg. 96   

              
ANNEXOS 

ANNEX – 1

  Pàg. 97   

Campus Àmbit Subàmbit POP Títol/s Doctor
Curs

implantació Baix-Dalt Dalt-Baix
Dret Dret Dret Ambiental  06-07

Dret de l'Empresa i la Contractació  06-07
Accés a l'Advocacia  07-10
Intervenció Social  07-10

Migracions i Mediació Social  07-10

Arqueologia Arqueologia Clàssica Arqueologia Clàssica Sí  06-07

Prehistòria Quaternari i Prehistòria Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana Sí  06-07

Història Estudis Culturals Mediterranis  06-07

Història de l'Art Patrimoni i Gestió Cultural Global  07-10

Geografia Planificació Territorial i Desenvolupament Local  07-10
Llengua, Literatura i Cultura Tecnologies de la Traducció  07-10

Estudis de la Traducció
Estudis Culturals Europeus  07-10

"Estudis Culturals Europees" Llengua, Literatura i Cultura Catalana  07-10
Ensenyament de Llengües Estrangeres  07-10

"Ensenyament de Llengües" Formació d'Editors i Crítica Textual  07-10
"Formació d'editors i crítica textual" Biologia i Evolució del Llenguatge  07-10
Antropologia Antropologia Mèdica i Salut Internacional  06-07

Antropologia Urbana  06-07
Comunicació Comunicació Corporativa  07-10

Comunicació Institucional i Política  07-10
Educació Educació Tecnologia Educativa  06-07

Títol d'Especialització Didàctica (TED)  07-10

Intervenció Socioeducativa amb Infància i Famílies  07-10
Intervenció Socioeducativa per la Convivència als 
Centres Educatius  07-10
Psicopedagogia  07-10
Formació de Professionals de la Formació  07-10
Formació en Interdisciplinarietat en Educació  07-10

Intervenció Social  07-10

Migracions i Mediació Social  07-10
Psicologia Tècniques i Procediment en Avaluació de la 

Conducta  07-10
Psicomotricitat: Avaluació i Intervenció  07-10

Neurotoxicologia  07-10

Avaluació en Psicologia dels Recursos Humans  07-10

Avaluació i Tractament Cognitiu-conductual en  07-10
Química Ciència i Tecnologia Química Catàlisi  06-07

Ciència i Enginyeria de Materials  06-07
Química a la Indústria  06-07
Química Teòrica i Computacional  07-08

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades  07-08

Biotecnologia Biotecnologia  07-10

Enologia Enologia  06-07

Enginyeria Química Enginyeria Ambiental  06-07
Enginyeria Química i de Processos  06-07
Enginyeria de Climatizació i Eficiència Energètica en  07-10

Ciències Computacionals  07-10

Nanociència i Nanotecnologia Nanociència i Nanotecnologia Sí  06-07
Electrònica

Enginyeria Electrònica i Automàtica  07-08

Enginyeria Electrònica  06-07

Telecomunicacions Telecomunicacions  08-09

Enginyeria Informàtica Enginyeria Informàtica i de la Seguretat  06-07

Enginyeria Informàtica Aplicada  07-08

Nutrició Nutrició i Metabolisme Nutrició i Metabolisme Sí  06-07

Assistencial Ciències de la Infermeria Ciències de la Infermeria Sí  06-07

Medicina Biomedicina Neurociències  08-09

Micologia (màster interuniversitari)  07-10
Psiquiatria i Salut Mental Psiquiatria Genètica i Ambiental Sí  07-10

Empresa Organització Industrial  06-07
Direcció Estratègica de l'Empresa  07-10
Creació i Gestió de Pimes  07-10
Economia per a la Gestió Pública  07-10
Finances i Assegurances  07-10
Investigació de Mercats i Comerç Internacional  07-10

Direcció de Recursos Humans  07-10

V
il
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GRAU
AcrÚ nim/DescripciÛ AcrÚ nim/DescripciÛ
Enginyeria i Arquitectura Dret - Empresa
ARQT Arquitectura ADE AdministraciÛ  i DirecciÛ  d'Empreses
ETEL Enginyeria en Telecomunicacions FICO Finances i Comptabilitat
EELE Enginyeria Inform‡ tica ECO Economia
EINF Enginyeria en Electricitat GEO Geografia
ENEA Enginyeria en ElectrÚ nica i Autom‡ tica TUR Turisme
EQ Enginyeria QuÌ mica PERD Periodisme
EM Enginyeria Mec‡ nica PRRPP Publicitat i Relacions Ṗ bliques
EA Enginyeria Agroaliment‡ ria COMAU ComunicaciÛ  Audiovisual
EducaciÛ  - Psicologia DRET Dret
MEI Mestre Infantil TS Treball Social
MEP Mestre Prim‡ ria RLO Relacions Laborals i OcupaciÛ
PEDA Pedagogia CiË ncies
ESO EducaciÛ  Social BIOQ BioquÌ mica
Humanitats QUIM QuÌ mica
HIST HistÚ ria BIOT Biotecnologia
HART HistÚ ria de l'Art ENO Enologia
LLCA Llengua i Literatura Catalana CiË ncies MË diques i de la Salut
LLHI Llengua i Literatura Hisp‡ niques INF Infermeria
ANG AnglË s MED Medicina
ASC Antropologia Social i Cultural NHD NutriciÛ  Humana i DietË tica

FIS Fisioter‡ pia
PSICO Psicologia

POSTGRAU (M¿ STER)
URV 2006-07, 2007-08 i 2008-09 Interuniversitari 2006-07, 2007-08 i 2008-09

AcrÚ nim/DescripciÛ

EIS Enginyeria Inform‡ tica i de la Seguretat IA Intel· ligË ncia Artificial
EEL Enginyeria ElectrÚ nica NANO NanociË ncia i Nanotecnologia
ENO Enologia
EAM Enginyeria Ambiental TCA TË cniques Cromatogr‡ fiques Aplicades
EQIP Enginyeria QuÌ mica i de Processos QUITC QuÌ mica TeÚ rica i Computacional

POBI PolÌ mers i BiopolÌ mers
QUIN QuÌ mica a la Ind˙ stria
CAT Cat‡ lisi NMT NutriciÛ  i Metabolisme
CEM CiË ncia i Enginyeria de Materials NEU NeurociË ncies

CINF CiË ncies de la Infermeria
AMSI Antropologia MË dica i Salut Internacional SAMPS Salut Mental: psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia
AUR Antropologia Urbana
ECM Estudis Culturals Mediterranis EDGC Estudis de Dones, GË nere i Ciutadania
TIS TraducciÛ  i Estudis Interculturals JVS Joventut i Societat
LCC Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes MMS Migracions i MediaciÛ  Social
ELE Ensenyament Lleng¸ es Estrangeres QUA Arqueologia del Quaternari i EvoluciÛ  Humana (EMUNDUS)

DEEM DirecciÛ  EstratË gica de l'Empresa DPTU DirecciÛ  i PlanificaciÛ  del Turisme
OIN OrganitzaciÛ  Industrial
DAM Dret Ambiental CCLL CiË ncia Cognitiva i Llenguatge
DEC Dret de l'Empresa i ContractaciÛ PSIE Psicologia EducaciÛ

TCED Tecnologia Educativa
AMC AvaluaciÛ  i Mesura de la Conducta
ProgramaciÛ  2009
AcrÚ nim/DescripciÛ AcrÚ nim/DescripciÛ

¿ mbit Dret-Empresa
EIA Enginyeria Inform‡ tica Aplicada CINP ComunicaciÛ  Institucional i PolÌ tica
TEL Telecomunicacions CCOR ComunicaciÛ  Corporativa
BIO Biotecnologia TGSR Turisme i GestiÛ  Sostenible dels Recursos (Campus Terres Ebre)
TCE Tecnologies de ClimatitzaciÛ  i EficiË ncia EnergË tica en Edificis CGP CreaciÛ  i GestiÛ  de Pimes
CICO CiË ncies Computacionals DRH DirecciÛ  de Recursos Humans
GRH GestiÛ  Recursos HÌ drics IMCI InvestigaciÛ  de Mercats i ComerÁ  Internacional
ETF Enginyeria de Termodin‡ mica de Fluids FIAS Finances i Assegurances
ARQT Arquitectura ACA AccÈ s a l'Advocacia

AQU Aq¸ icultura PSAI Psicomotricitat: AvaluaciÛ  i IntervenciÛ
AVRH AvaluaciÛ  en Psicologia dels Recursos Humans

MIC Micologia ATCO AvaluaciÛ  i Tractament Cognitiu - Conductual en Psicologia ClÌ nica i de la Salut
¿ mbit Humanitats PSPED Psicopedagogia
PTDL PlanificaciÛ  Territorial i Desenvolupament Local ISIF IntervenciÛ  Socioeducativa amb Inf‡ ncia i FamÌ lies
PGCS Patrimoni i GestiÛ  Cultural Sostenible FIEPS FormaciÛ  en Interdisciplinarietat en EducaciÛ  Prim‡ ria i Secund‡ ria
BEL Biologia i EvoluciÛ  del Llenguatge ISCCE IntervenciÛ  Socioeducativa per la ConvivË ncia als Centres Educatius
TT Tecnologies de la TraducciÛ TED TÌ tol d'EspecialitzaciÛ  Did‡ ctica
ET Estudis de la TraducciÛ
FECT FormaciÛ  d'Editors i CrÌ tica Textual
Erasmus Mundus
AcrÚ nim/DescripciÛ
ARQ Arqueologia Cl‡ ssica
FPFO FormaciÛ  de Professionals de la FormaciÛ

EducaciÛ  i Psicololgia
GiDL M‡ ster en GestiÛ  Dret Local TPs M‡ ster en Ter‡ pia Psicomotriu
Economia i Empresa Enginyeria
MBA M‡ ster en GestiÛ  de Empresa ECE M‡ ster en Enginyeria de ClimatitzaciÛ  en Edificis
DiGRRHH M‡ ster en DirecciÛ  i GestiÛ  de Recursos Humans HistÚ ria i Geografia
GIQMS M‡ ster en GestiÛ  Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral PAP M‡ ster en Papirologia
SiSL M‡ ster en Seguretat i Salut Laboral: PrevenciÛ  de Riscos Laborals Lleng¸ es i ComunicaciÛ
FiGB M‡ ster en Finances i GestiÛ  Banc‡ ria EELE M‡ ster Virtual en Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera

INSTITUTS DE RECERCA/CENTRES DE RECERCA PROPIS
AcrÚ nim/DescripciÛ AcrÚ nim/DescripciÛ
ICIQ Institut Catal‡  d'InvestigaciÛ  QuÌ mica CRAMC Centre de Recerca en AvaluaciÛ  i Mesura de la Conducta
IISPV Institut d'InvestigaciÛ  Sanit‡ ria Pere Virgili EMaS Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nano Sistemes
IPHES Institut Catal‡  de Paleocologia Humana i EvoluciÛ  Social CRCC Centre de Recerca del Canvi Clim‡ tic
ICAC Institut Catal‡  d'Arqueologia Cl‡ ssica CEDAM Centre d'Estudis de Dret Ambiental
IRTUCA Institut de Recerca en Turisme de Catalunya
CRER Centre de Recerca en Energies Renovables
IREC Institut de Recerca en Enologia de Catalunya

AcrÚ nim/DescripciÛ

¿ mbit CiË ncies

¿ mbit Enginyeria i Arquitectura ¿ mbit Enginyeria i Arquitectura

¿ mbit EducaciÛ -Psicologia

¿ mbit EducaciÛ -Psicologia

¿ mbit EducaciÛ -Psicologia

¿ mbit CiË ncies

¿ mbit Humanitats

¿ mbit Dret-Empresa ¿ mbit Dret-Empresa

¿ mbit Humanitats

¿ mbit CiË ncies MË diques i de la Salut

M‡ ster Propi (FURV)   
AcrÚ nim/DescripciÛ
CiË ncies Socials i JurÌ diques

¿ mbit Enginyeria i Arquitectura

¿ mbit CiË ncies

¿ mbit CiË ncies MË diques i de la Salut
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SANT CARLES 
DE LA RÀPITA

TORTOSA

TARRAGONA

REUS

VILA-SECA

Cam pus Sescelades
¿ m b it/ Su b ‡ mb it/ PO P
Ed u caci Û  i  Psico lo g ia

Ed u caci Û
Educ ac i Û

Psico lo g ia
Psic ologia

CiË ncies Experimentals
QuÌ mica

Ciencia i Tecnologia QuÌ mica
Tecnologia

Enologia/Biotecnologia
Enologia i Biotecnologia

Enginyeria QuÌ mica
Enginyeria QuÌ mica, Ambiental i de Processos
NanociË ncia i Nanotecnologia

ElectrÚ nica/Telecomunicacions
Enginyeria ElectrÛ nica, Autom‡ tica i Comunicacions

Inform‡ tica
Enginyeria Inform‡ tica

CiË ncies MË diques i de la Salut
NutriciÛ

NutriciÛ  i Metabolisme

Campus Vila-seca
¿ mbit/ S ub ‡ mbit/ POP
CiË ncies EconÚ miques i Empresarials

T urisme
Turisme i Oci (M ‡ ster en DirecciÛ  i P lanificaciÛ
del Turisme)

Campus Centre
¿ mbit/ Sub‡ mbit/ POP
CiË ncies JurÌ diques

Dret
Dret

ComunicaciÛ
ComunicaciÛ

ComunicaciÛ
CiË ncies MË diques i de la Salut

Assistencial
CiË ncies de la Infermeria

Cam pu s Terres d e l 'E b re
¿ m b i t/ Su b ‡ m b i t/ P O P
C i Ë n cies Econ Ú m iq ues i Em presarials

T u rism e
Turism e i O c i (M ‡ s ter S ostenibilitat i R ecursos 
TurÌ s tic s )

C i Ë n c ie s  
M e d i  A m b ie n t

E stud is de  l 'Aig u a

Campus Bellissens
¿ mbit/ Sub‡ mbit/ POP
CiË ncies EconÚ miques i Empresarial

Economia i Empresa
Economia i Empresa

CiË ncies MË diques i de la Salut
Medicina

Biomedicina
Salut Mental: GenË tica i Ambient

Campus Centre
¿ mbit / Sub‡ mbit / POP
Humanitats

Arqueologia
Arqueologia

PrehistÚ ria
Quaternari i PrehistÚ ria

HistÚ ria, HistÚ ria de l'Art i Geografia
Societats HistÚ riques, Territori i Patrimoni

Llengua, Literatura i Cultura
Llengua, Literatura i Cultura

Antropologia
Antropologia
IntervenciÛ  Social
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NOM DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI - 3001382 

Màster universitari oficial en Direcció i Planificació de Turisme 
POP-42100227
Programa oficial de postgrau en Turisme i Oci 
ÀMBIT D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials i jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat de Girona 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 
Universitat Rovira i Virgili 
Universitat Girona 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 
18/12/06
Renovació tàcita 
MODALITAT DEL MÀSTER 
- Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Expedició de títol conjunt
MATRÍCULA 
Qualsevol de les universitats participants per als dos primers mòduls comuns, i 
després, segons l'itinerari que realitzin 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat que matricula (fent el traspàs d'expedient necessari) 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Castellà. Opcionalment, algunes assignatures es poden impartir en anglès 
MOBILITAT 
Mobilitat no obligatòria 
TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Direcció i Planificació de Turisme 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI- 3002939 

Mundusfor. Formation de professionnels de la Formation 

POP-42100218
Programa Oficial de Posgrau en  Educació 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit Ciències Socials i Jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Granada 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008
DURACIÓ
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

Universitat Granada 
Universitat Akershus University College 
Universidade de Porto 
Université de Reims 
Universitat Rovira i Virgili 

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

19-04-06. La durada de l’acord és de 6 anys de de la signatura, renovable per 
acord de les parts, els quals se’ls hi ha de comunicar per escrit al menys 6 
mesos abans de l’expiració 

MODALITAT del MÀSTER 
- Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Titulació doble 
MATRÍCULA

Universitat Coordinadora 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat on es matrícula l’estudiant 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Castellà, Català, Portuguès, Francès,Anglès 
MOBILITAT 
 si 
TITULACIÓ ATORGADA 
Mundusfor. Formation de professionnels de la Formation 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3002013 

Màster universitari oficial en Estudis de dones, gènere i ciutadania 
POP-42101137
Programa Oficial de Postgrau en Intervenció social 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials i jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat de  Barcelona 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable 
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat de Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Politècnica de Catalunya 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat de Vic 
- Universitat Rovira i Virgili 

- L'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

MODALITAT del MÀSTER 
Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Universitat de Barcelona 
MATRÍCULA

Universitat de Barcelona, IIEDG 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
No s’especifica 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català/castellà 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: opció presencial-mobilitat i opció virtual. 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3002014 

Màster universitari oficial en Migracions i Mediació Social 
POP-42101137
Programa Oficial de Postgrau en Intervenció social 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008 
DURADA
De 60 a 120 
AVALUACIÓ 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat de Lleida 
- Universitat Jaume I (Castelló) 
- Universitat Rovira i Virgili 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

27/03/08
Renovació tàcita 
Reconeixement mutu 
MODALITAT del MÀSTER 
Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
La universitat on es matricula l'estudiant. 
MATRÍCULA

Qualsevol de les universitats participants. 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
La universitat on es matricula l'estudiant. 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català i castellà 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria (mínim de 10 crèdits i màxim de 50) 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Migracions i Mediació Social 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3000231 

Màster universitari oficial en Psicologia de l'Educació-MIPE 
POP-42100166
Programa Oficial de Postgrau en Psicologia 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials i jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat de Barcelona 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006/2007 
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat de Barcelona  
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat Rovira i Virgili 

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

18/10/06
Renovació tàcita amb revisió cada any, dos mesos abans que acabi el curs 

MODALITAT del MÀSTER 
Professionalitzador i investigador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol conjunt 
Expedició de títol conjunt: Universitat coordinadora 
MATRÍCULA
Qualsevol de les universitats participants.  
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat coordinadora 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Castellà,  català 
MOBILITAT 
Mobilitat obligatòria 
TITULACIÓ ATORGADA 
Màster universitari oficial en Psicologia de l'Educació-MIPE 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3002946

Màster universitari oficial en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió 
del Coneixement 
POP-42100218
Programa Oficial de Postgrau en Educació 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit Ciències Socials i Jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007 
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

Universitat Rovira i Virgili 
Universitat de les Illes Balears 
Universitat de Lleida 
Universitat de Sevilla 
Universitat de Múrcia 

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

07/06/07
Renovació tàcita 

MODALITAT del MÀSTER 
- Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Expedició de títol conjunt 
Cadascuna expedirà el títol dels alumnes que tinguin matriculats 
MATRÍCULA

A qualsevol de les universitats participants. 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat que matricula  
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Castellà
MOBILITAT 
Mobilitat  no descrita 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement 
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NOM  DEL MÀSTER -3001381 

Màster universitari oficial en Avaluació i Mesura de la Conducta 
POP- 42100166 
Programa Oficial de Postgrau en Psicologia 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de Ciències Socials i Jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008
DURADA
60 crèdits
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 
Investigador
MATRÍCULA

Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

català/castellà.
Els cursos en què participin estudiants estrangers s'impartiran en 
castellà.
Els estudiants de parla anglesa rebran tots els materials didàctics del 
curs en anglès i seran assignats a un tutor personal amb el qual es 
podran relacionar en anglès.
Els treballs, exàmens i intervencions orals que hagi de realitzar 
l'estudiant les podrà fer en anglès. 

MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

 Tanmateix, es convidarà els estudiants a participar en programes de mobilitat 
durant el segon quadrimestre amb la finalitat de desenvolupar el projecte de 
recerca en una universitat estrangera.
TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta 
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NOM  DEL MÀSTER- 3001379 

Màster universitari oficial en Direcció Estratègica de l'Empresa 
POP- 42100217 
Programa Oficial de Postgrau en Economia i Empresa 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials i jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008
DURADA
De 60 a 120 crèdits ECTS 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Autoritzat amb informe desfavorable 
MODALITAT del MÀSTER 

- Investigador 
- Professionalitzador

Matrícula
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

català, castellà  
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Direcció Estratègica de l'Empresa 
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NOM  DEL MÀSTER - 3000354

Màster universitari oficial en Dret Ambiental 
POP-42100216
Programa Oficial de Postgrau  en Dret 

ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials i jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA

De 60 a 120 crèdits
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 
-Professionalitzador
- Investigador 
MATRÍCULA

Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

català i castellà 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Dret Ambiental 
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NOM  DEL MÀSTER -3000355  

Màster universitari oficial en Dret de l'Empresa i la Contractació 
POP- 42100216 
Programa Oficial de Postgrau en Dret 

ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials i jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
De 60 a 120 crèdits
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Autoritzat amb requeriment de millora 
MODALITAT del MÀSTER 
-  Professionalitzador 
-  Investigador 
MATRÍCULA
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
català i castellà 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Dret de l'Empresa i la Contractació 
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NOM  DEL MÀSTER- 3000354 

Màster universitari oficial en Màster en Estudis Culturals Mediterranis 
POP-42100216
Programa Oficial de Postgrau  en Societats històriques, Territori i Patrimoni 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials i jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
De 60 a 129 crèdits 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

 Universitat Rovira i Virgili
 Universitat Autònoma de Barcelona 
 Universitat de Barcelona 
 Universitat de Lleida 
 Universitat d’Alacant 
 Universitat de les Illes Balears 
 Universitat de Caserta 
 Universitat de Tunísia El Manar 
 Universitat del Caire 
 Universitat de Tel-Aviv 
 Universitat de Malta 
 Universitat Catòlica de Lovaina 
 Universitat d'Urbino Carlo Bo 
 Institut Catòlic de París 
 Institut Oriental de Nàpols 
 Terres Hommes 
 Institut Europeu de la Mediterrània 

MODALITAT del MÀSTER 
-Recerca
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Universitat Rovira i Virgili 
MATRÍCULA
Universitat Rovira i Virgili 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
castellà (20%), italià (30%), francès (30%) i anglès (20%). 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: sí 

TITULACIÓ ATORGADA  
Màster en Estudis Culturals Mediterranis 
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NOM  DEL MÀSTER-3001380 

Màster universitari oficial en Formació de Professionals de la Formació 
POP- 42100218 
Programa Oficial de Postgrau en Educació 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials i jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat de Granada 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 
-Universitat Rovira i Virgili 
-Universitat de Granada
-Universitat Akershus (Noruega)
- Univesitat de Porto (Portugal)
- Universitat de Reims Champagne-Ardenes (França)

MODALITAT del MÀSTER 
-Professionalitzador
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Universitat Rovira i Virgili 
MATRÍCULA
Universitat Rovira i Virgili 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Les pròpies de cada universitat (excepte a Noruega que és l'anglès) 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: Per a obtenir el títol oficial de la URV no és 

necessària la mobilitat. Per a obtenir el títol propi conjunt de les 5 universitats, 
sí.
TITULACIÓ ATORGADA 
Màster Formació de Professionals de la Formació 
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NOM  DEL MÀSTER - 3000356 

Màster universitari oficial en Organització industrial 
POP-42100217
Programa Oficial de Postgrau en Economia i Empresa 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències socials i jurídiques 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 
Universitat Rovira i Virgili 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 

- Investigador  
- Professionalitzador

TITULACIÓ DE SORTIDA 
Universitat Rovira i Virgili 
MATRÍCULA
Universitat Rovira i Virgili 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
català, castellà  
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Organització industrial 
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NOM  DEL MÀSTER - 300350 

Màster universitari oficial en Catàlisi 
POP- 42100214 
Programa Oficial de Postgrau en Ciència i Tecnologia Química 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de Ciències
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 
Universitat Rovira i Virgili 
Institut Català en Investigació Química (ICIQ) 

AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 

- Investigador 
- Professionalitzador

DURADA
De 60 a 120 crèdits ECTS 
MATRÍCULA
Universitat Rovira i Virgili 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
català, castellà i anglès 

MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Catàlisi 
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NOM  DEL MÀSTER -3000351 

Màster universitari oficial en Ciència i Enginyeria de Materials 
POP- 42100214 
Programa Oficial de Postgrau en Ciència i Tecnologia Química 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
De 60 a 120 crèdits ECTS 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 

- Investigador  
- Professionalitzador

MATRÍCULA

Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

Català
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials 
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NOM  DEL MÀSTER -3000352 

Màster universitari oficial en Química a la Indústria 
POP- 42100214 
Programa Oficial de Postgrau en Ciència i Tecnologia Química 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de Ciències 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 

- Investigador  
- Professionalitzador

MATRÍCULA

Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

català i castellà 

MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Química a la Indústria 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI- 3001373 

Màster universitari oficial en Polímers i Biopolímers 
POP-4200214
Ciència i Tecnologia Química 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de Ciències  
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Politècnica de Catalunya 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable 
DURADA
Entre 60 i 120 crèdits 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat Politècnica de Catalunya 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de Girona 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

01/06/07
Renovació tàcita 
Títol conjunt 
MODALITAT del MÀSTER 
Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol conjunt. Universitat coordinadora 
MATRÍCULA

Universitat coordinadora 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat coordinadora 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català, castellà i anglès 
MOBILITAT 
Obligatòria

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Polímers i biopolímers 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3001374 

Màster universitari oficial en Química Teòrica i Computacional 
POP-42100214
Ciència i Tecnologia Química 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de Ciències  
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili ( rotatòria) 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable 
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat de Barcelona  
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat Rovira i Virgili   

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

25/04/08
Renovació tàcita 
MODALITAT del MÀSTER 
Investigador  
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol conjunt.  
MATRÍCULA
La universitat coordinadora. 

EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Tramitació d'expedients: La universitat coordinadora. 
Expedició del títol: Universitat Coordinadors 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català,castellà, anglès 
MOBILITAT 
obligatòria 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Química Teòrica i Computacional 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI -3001375 

Màster universitari oficial en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 
POP- 42100214 
Ciència i Tecnologia química 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de Ciències  
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Jaume I 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable 
DURADA
60 crèdits 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat Rovira i Virgili   
- Universitat de Girona 
- Universitat Jaume I 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

17/07/06
Renovació tàcita 
Títol conjunt 
MODALITAT del MÀSTER 
Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
 Interès en que sigui Títol conjunt.  
MATRÍCULA

Qualsevol de les universitats participants 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
La universitat que matricula 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català i castellà 
MOBILITAT 
oblligatòria

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI- 3002964 

Màster universitari oficial en Ciències de la Infermeria 
POP- 42100092 
Programa Oficial de Postgrau en Ciències de la Infermeria 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit Ciències de la Salut 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat  Rovira i Virgili dels seus matriculats 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007 
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ 
Autoritzat amb requeriment de millora 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universidad de Alicante  
- Universidad de Almería 
- Universidad Autónoma de Madrid 
- Universidad de Huelva 
- Universitat Internacional de Catalunya 
- Universitat de Lleida 
- Universidad de Zaragoza 
- Universitat Rovira i Virgili 

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

02/02/06
Renovació tàcita segons conveni marc (a l'específic fa referència al marc) 
Títol de reconeixement mutu 

MODALITAT del MÀSTER 
- Investigador  
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol de reconeixement mutu 
Expedició de títol: La universitat on l'estudiant hagi cursat els 80 ECTS d'assignatures 
comuns 
MATRÍCULA

A qualsevol de les universitats participants. 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat que matricula  
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català i Castellà 
MOBILITAT 
Mobilitat  no obligatòria 

TITULACIÓ ATORGADA 
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Màster en Ciències de la Infermeria 
 
 
NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3002010 

Màster universitari oficial en Neurociències 
POP-42101135
Programa Oficial de Postgrau en Biomedicina 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències de la salut 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat de Barcelona 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008 
DURADA
De 60 a 90 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable 06-07 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

-  Universitat de Barcelona (coordinadora)   

- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de Lleida  
- Universitat Pompeu Fabra  

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

Pendent
MODALITAT del MÀSTER 
Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
No s’especifica 
MATRÍCULA

No s’especifica 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
No s’especifica 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català, castellà i anglès (10%) 
MOBILITAT 
Obligatòria

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Neurociències 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3002959
Màster en Nutrició i metabolisme 
POP-42100224
Programa Oficial de Postgrau en Nutrició i metabolisme 

ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de Ciències de la Salut 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007 
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

Universitat de Barcelona 
Universitat Rovira i Virgili 
Universitat de les Illes Balears 

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

14/02/2007 
Revisió anual 2 mesos abans d’acabar el curs 

MODALITAT del MÀSTER 
- Professionalitzador (Nutrigenòmica i Alimentació Funcional) 
- Professionalitzador (Nutrició Clínica) 
- Investigador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Expedició de títol conjunt: Coordinadora (URV) 

MATRÍCULA

Matrícula: Qualsevol de les universitats participants 
Tramitació d'expedients: Universitat coordinadora (URV). 

EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat coordinadora (URV) 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català, Castellà 
MOBILITAT 
Mobilitat  depenent de l’itinerari 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Nutrició i Metabolisme 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3002018 

Màster universitari oficial en Salut Mental: Recerca en Psiquiatria, 
Neurotoxicologia i Psicofarmacologia. 
POP-42101139
Programa Oficial de Postgrau en Salut Mental, Genètica i Ambient 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit de ciències de la salut 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili  (dos primers cursos) 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008 
DURADA
60 Crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat Rovira i Virgili 
- Universidad  de Almeria 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

14/05/07
Renovació tàcita  
El conveni especifica que la col·laboració és conjunta, però el títol el dóna la universitat que 
matricula, enlloc de la coordinadora. 

MODALITAT del MÀSTER 
Investigador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
La universitat que matricula 
MATRÍCULA

Qualsevol de les universitats participants 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
La universitat que matricula 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
castellà (55%), Anglès (40%) i Català (5%) 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: Pels itineraris de neurotoxicologia i psicofarmacologia, sí. 

Per l’itinerari de Psiquiatria, no. 
TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i 
Psicofarmacologia
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NOM  DEL MÀSTER - 3000347 

Màster universitari oficial en Antropologia Mèdica i Salut Internacional 
POP- 42100212 
Programa Oficial  de Postgrau en Antropologia 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit d’Humanitats 
UNIVERSITAT  COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
DE 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 
-Professionalitzador
- Investigador 
MATRÍCULA

Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

castellà
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional 
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NOM  DEL MÀSTER- 3000348

Màster universitari oficial en Antropologia Urbana 
POP-42100212 
 Programa Oficial de Postgrau en Antropologia 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit d’Humanitats 
UNIVERSITAT Coordinadora 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
De 60  a 120 crèdits 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 
-Professionalitzador
- Investigador 
Matricula
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

Català i castellà 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Antropologia Urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122122 FOU 57 / Consell de Govern de 18 de desembre de 2008 / Comissions delegades / Informes

  Pàg. 130   

 
 
 
 
NOM  DEL MÀSTER- 3002015

Màster universitari oficial en Ensenyament de Llengües Estrangeres 
(Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera) 
POP-42101138
Programa Oficial de Postgrau en Llengua, Literatura i Cultura 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit d’Humanitats 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008
Durada
De 60 a 120 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 
-Professionalitzador
- Investigador 
Matrícula
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

Itinerari d'anglès: castellà i anglès 
Itinerari d'espanyol: castellà
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua 
Estrangera/Anglès Llengua Estrangera) 
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NOM  DEL MÀSTER -3002013 

Màster universitari oficial en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i 
Cultura Catalanes 
POP-42101138
Programa Oficial de Postgrau en Llengua, Literatura i Cultura 

ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit d’humanitats 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 
Universitat Rovira i Virgili 
MODALITAT del MÀSTER 
- Professionalitzador
- Recerca 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Universitat Rovira i Virgili 
MATRÍCULA
Universitat Rovira i Virgili 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
català
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes 
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NOM  DEL MÀSTER - 3002017 

Màster universitari oficial en Translation and Intercultural Studies 
POP-42101138
Programa Oficial de Postgrau en Llengua, Literatura i Cultura 

ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit d'humanitats 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 
Universitat Rovira i Virgili 
DURADA
Favorable 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable 
MODALITAT del MÀSTER 
investigador
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Universitat Rovira i Virgili 
MATRÍCULA
Universitat Rovira i Virgili 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
anglès
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Translation and Intercultural Studies 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3002928

Màster universitari oficial en Arqueologia Clàssica 
POP-42100213
Programa Oficial en Arqueologia 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit d’Humanitats 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007 
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

Universitat Rovira i Virgili 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica ( ICAC) 

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

14/05/07
Renovació tàcita anual amb dos mesos d'antelació abans de que s'acabi el curs per a revisar 
els termes 

MODALITAT del MÀSTER 
- Investigador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Expedició de títol conjunt 

MATRÍCULA

Matrícula: A la universitat coordinadora (URV) 

EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat coordinadora (URV).  
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català, Castellà i altres 
MOBILITAT 
Mobilitat  obligatòria 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Arqueologia Clàssica 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI- 3002961 

Màster universitari oficial en Ciència Cognitiva i Llenguatge 
POP-42100166
Programa Oficial de Postgrau en Psicologia 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit d’Humanitats 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat de Barcelona  
ANY D’IMPLANTACIÓ 
04/05
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat de Barcelona  
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat de Girona 
- Universitat Rovira i Virgili 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

18/10/06
Renovació tàcita amb revisió cada any, dos mesos abans que acabi el curs 
MODALITAT del MÀSTER 
- Investigador  
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol conjunt 
MATRÍCULA

Matrícula: Qualsevol de les universitats participants. 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Tramitació d'expedients: Universitat coordinadora 
Expedició de títol conjunt: La coordinadora  
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Castellà i  anglès 
MOBILITAT 
--------- 
TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3002954 

Màster universitari oficial en Joventut i societat 
POP-42101137
Programa Oficial de Postgrau en Intervenció social 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit d’ humanitats 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat de  Girona 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2007-2008 
DURADA
60 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat de Girona 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat Rovira i Virgili 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

Data: març 2008 
Renovació tàcita sempre que es continuï oferint el màster en les condicions aprovades 
Títol conjunt 
MODALITAT del MÀSTER 
Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol Conjunt. Universitat coordinadora 
MATRÍCULA

Universitat coordinadora 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat coordinadora 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
català (50%), castellà (30%), anglès (15%) i francès (5%) 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: Hauran d’anar a totes les universitats. 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Joventut i societat 
 
 
NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3000366
Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 
POP-42100225
Programa Oficial de Postgrau en Quaternari i Prehistòria 
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ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit d’Humanitats 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Università degli Studi di Ferrara 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
04/05
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Università degli Studi di Ferrara (IT) * 
- Instituto Politécnico de Tomar (PT) 
- Universidade de Tràs-os-Montes e Alto Douro (PT) 
- Muséum National d'Histoire Naturelle (FR) 
- Universitat Rovira i Virgili 

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

28/05/04
Duració de 6 anys i renovació amb l'acord de totes les universitats (comunicar-ho 6 mesos 
abans de que acabi la vigència del conveni). 

MODALITAT del MÀSTER 
- Investigador y professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Hi ha una addenda per a canviar el títol de màster de doble a conjunt (no posa la data) 
MATRÍCULA

Matrícula: A qualsevol de les universitats participants i aquesta informa a la institució 
coordinadora (Ferrara), que també inscriu. 

EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
 La universitat que matricula (Ferrara tramita expedients de beca) 
Expedició de títol conjunt: La coordinadora (Ferrara) 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Català i Castellà i anglès 
MOBILITAT 
Mobilitat  obligatòria opcionalment es pot fer en un altre país del consorci (recomanable, però 
no obligatori) 
TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. També l'European Master on 
Quaternay and Prehistory per aquells que acompleixin una mobilitat de formació en la 
URV i una segona universitat del consorci 
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NOM  DEL MÀSTER -3003042 

Màster universitari oficial en Enginyeria Ambiental (MENTA) 
POP-42101136
Programa Oficial de Postgrau en Enginyeria Química, Ambiental i de 
Processos 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit tècnic 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 
Universitat Rovira i Virgili 
Durada 
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Favorable
MODALITAT del MÀSTER 

- Recerca 
- Professionalitzador

TITULACIÓ DE SORTIDA 
Universitat Rovira i Virgili 
MATRÍCULA
Universitat Rovira i Virgili 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
- itinerari professionalitzador: català i castellà 
- Itinerari de recerca: anglès 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: Pendent 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Enginyeria Ambiental 
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NOM  DEL MÀSTER - 300358 

Màster universitari oficial en Enginyeria Electrònica 
POP- 42100219 
Programa Oficial de Postgrau en Enginyeria Electrònica, Automàtica i 
Comunicacions 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit tècnic 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
Entre 60 i 120 crèdits 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 
Universitat Rovira i Virgili 
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Autoritzat amb requeriment de millora 
MODALITAT del MÀSTER 

- Investigador 
- Professionalitzador

MATRÍCULA

Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

català, castellà i anglès 

MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Enginyeria Electrònica 
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NOM  DEL MÀSTER -3000363 

Màster universitari oficial en Enologia
POP-42100222
 Programa Oficial en Enologia i Biotecnologia 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
 Àmbit tècnic 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 
Universitat Rovira i Virgili 
MODALITAT del MÀSTER 

- Investigador  
- Professionalitzador

TITULACIÓ DE SORTIDA 
Universitat Rovira i Virgili 
MATRÍCULA
Universitat Rovira i Virgili 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
català, castellà i anglès 

MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Enologia 
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NOM  DEL MÀSTER- 3000359

Màster universitari oficial en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat 
POP-42100220
Programa Oficial de Postgrau en Enginyeria  Informàtica 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit tècnic 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
DURADA
De 60 a 120 crèdits
AVALUACIÓ  EXTERNA 
Autoritzat amb requeriment de millora 
MODALITAT del MÀSTER 
 Investigadora 
MATRÍCULA

Universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 

castellà, català, anglès (en cas necessari) 

MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria: no 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat 
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NOM  DEL MÀSTER 3002957 

Màster universitari oficial en Nanociència i Nanotecnologia 
POP-42100223
Programa Oficial de Postgrau en Nanociència i Nanotecnologia 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit Tècnic 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
UNIVERSITATS/INSTITUCIONS COL·LABORADORES 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat Politècnica de Catalunya 
- Institut Català en Investigació Química (ICIQ) 
- Institut de Ciència dels Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) 
- Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) 
- Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 

MODALITAT DEL MÀSTER 
- Investigador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Universitat Rovira i Virgili 

MATRÍCULA

Universitat Rovira i Virgili  
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Anglès
MOBILITAT 
No existeix mobilitat obligatòria  

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Nanociència i Nanotecnologia 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3003043
European Master Program in Chemical & Process Engineering 

Màster universitari oficial en Enginyeria Química i de Processos 
POP-42101136
Programa Oficial de Postgrau Enginyeria Química, Ambiental i de Processos 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit tècnic  
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006-2007 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable 
DURADA 
De 60 a 120 crèdits 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- National Polytechnique de Lorraine Nancy (FR) 
- Institute of Chemical Technology Prague (CZ) 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de Manchester. Institut de Ciència i Tecnologia (UMIST) (Regne Unit) 
- Escola Tècnica Superior Renanowestfaliana   (RWTH) (Aquisgrà, Alemanya)  
- Universitat Tecnològica de Varsòvia (Varsòvia, Polònia) 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

30/10/2006 
2 anys + renovació tàcita anual 
Títol doble 

MODALITAT del MÀSTER 
Investigador i professionalitzador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol doble. Cada institució expedeix títol dels estudiants inscrits a la seva universitat i dels 
estudiants que han passat un període de mobilitat allà 

MATRÍCULA

Matrícula: La universitat on es fan els primers cursos matricula i notifica a les universitats a on 
es desplaçaran els estudiants en mobilitat per a que els matriculin també en aquesta 2a 
universitat.
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Tramitació d'expedients: No s'especifica. 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Recerca: amb anglès.  Itinerari professionalitzador: català/castellà 
MOBILITAT 
Mobilitat de l’estudiant obligatòria 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Enginyeria Química i de Processos 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI-3003041 

Màster universitari oficial en Intel·ligència Artificial 
POP-42100220
Programa Oficial de Postgrau en  Enginyeria Informàtica 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit Tècnic 
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Politècnica de Catalunya 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2006/2007 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable 
DURADA
De 60 a 120 crèdits 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

- Universitat Politècnica de Catalunya  
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de Barcelona 

DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

29/09/06
Renovació dos mesos abans d'acabar el curs acadèmic 2007-08  
Signada renovació per curs 2008/2009 
MODALITAT del MÀSTER 
Investigador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol conjunt 
Expedició de títol conjunt: Universitat coordinadora 
MATRÍCULA
Qualsevol de les universitats participants.   
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
Universitat coordinadora 
Expedició de títol: UPC  
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Castellà, català, anglès 
MOBILITAT 
Mobilitat no és obligatòria 
TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Intel·ligència Artificial 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI- 3002950 

Màster universitari oficial en Termodinàmica de fluïds 
POP-42101750
Programa Oficial de Postgrau en Enginyeria  Energètica, climatització i refrigeració. 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit tècnic  
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universidad de Valladolid 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2008-2009 
DURADA
60 crèdits 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

Universidad de Valladolid 
Universidad de Burgos 
Universitat Rovira i Virgili 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

Té efectes des de la data de suscripció fins als 4 cursos acadèmics següents 
Títol conjunt.Signada addenda 20 de juny de 2008 
MODALITAT del MÀSTER 
Investigador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol conjunt. La universitat que matricula 
MATRÍCULA

Universitat coordinadora 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
La universitat que matricula 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Castellà/Anglés 
MOBILITAT 
No necessaria 

TITULACIÓ ATORGADA 
Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids 
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NOM  DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI- 3002951 

Màster universitari oficial en Tecnologies de Climatització i Eficiència 
Energètica en Edificis 
POP-42101750
Programa Oficial de Postgrau en Enginyeria  Energètica, climatització i refrigeració. 
ÀMBIT  D’ESTUDI 
Àmbit tècnic  
UNIVERSITAT COORDINADORA 
Universitat Rovira i Virgili 
ANY D’IMPLANTACIÓ 
2008-2009 
DURADA
60 crèdits 
AVALUACIÓ EXTERNA 
Favorable 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 

Universitat Rovira i Virgili 
Universdad de Málaga 
DATA DE SIGNATURA, CADUCITAT DEL CONVENI 

MODALITAT del MÀSTER 
Investigador 
TITULACIÓ DE SORTIDA 
Títol conjunt. La universitat que matricula 
MATRÍCULA

Universitat coordinadora 
EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT 
La universitat Rovira i Virgili 
IDIOMA D’IMPARTICIÓ 
Castellà/Anglès 
MOBILITAT 
No necessària 

TITULACIÓ ATORGADA 
Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis 
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