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Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova elevar al Consell Social la 
proposta de preus dels màsters universitaris oficials per al curs 2009/2010, 
segons els nivells establerts i els preus fixats per crèdit

ANTECEDENTS

1. El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, regula els estudis oficials de màsters universitaris actual-
ment implantats.

2. Per al curs 2009-10, la Resolució de 8 de juny de 2009 de la Secretaria General del Consell de Coordi-
nació Universitària (BOE de 16 de juny de 2009), que recull l’acord de 2 de juny pres a la Conferència 
General de Política Universitària, estableix:

El rango de precios públicos de los estudios universitarios de posgrado regulados por el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, se mantendrá invariable respecto al aplicado en el curso 2008-2009. 
Excepcionalmente, las Comunidades Autónomas podrán modificar el límite superior hasta un máxi-
mo equivalente al 30 % del coste.
El precio del máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria se situará en el extremo 
inferior del intervalo de precios fijado por cada comunidad Autónoma para los estudios de máster.

3. D’acord amb el punt 4.1 de l’annex del Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, de 
../2009, de juliol de 2009, els preus dels màsters universitaris estan distribuïts en quatre nivells (I: 
18,00€, II: 22,90 €, III: 25,85 €, IV: 29,88 €). Els consells socials de les universitats públiques acorden a 
quin nivell correspon cada màster tenint en compte:

a) la dedicació docent que requereix l’estudi
b) la intensificació en la recerca
c) la professionalització inherent al màster 

4. El preu del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària és el corresponent al 
nivell I de l’apartat anterior, d’acord amb el que disposa l’Acord de la Conferència General de Política 
Universitària de 2 de juny de 2009.

5. El curs 2008-09 es van distribuir els màsters en 3 nivells (19 €, 25,61 € i 29,88 €).

ACORD:

El Consell de Govern de la URV en sessió de 9 de juliol de 2009 acorda elevar al Consell Social la 
proposta d’actuació següent pel que fa a la fixació dels preus dels màsters universitaris oficials per al curs 
2009-10, segons les dades de l’annex I, que identifica cada màster amb el nivell  proposat. 

PROPOSTA

1. Mantenir l’esquema del curs 2008-09.

2. En el cas de màsters interuniversitaris impartits de forma conjunta amb universitats públiques catalanes, 
s’aplicarà el mateix preu.

3. En el cas de màsters interuniversitaris amb participació d’universitats de fora de Catalunya, se seguirà 
allò que indica el conveni; si no està fixat, les universitats que matriculin aplicaran els preus establerts 
pels seus òrgans de govern.

4. En el cas de màsters Erasmus Mundus, el preu serà el que acordi el consorci corresponent. 

5. La distribució de màsters per nivells i el preu corresponent s’especifiquen a l’annex I.

Annex I. Distribució de màsters per tipologia 

En parèntesi s’indica la universitat coordinadora en el cas d’interuniversitaris; “matricula” indica que 
només matricula la universitat coordinadora.

Màsters de nivell I:  18,00 €/crèdit

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus) 

Formació del Professorat de Batxillerat, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i Ense-
nyament de Llengües (nou)

Màsters de nivell III:  25,85 €/crèdit

Antropologia Mèdica i Salut Internacional 

Antropologia Urbana 

Arqueologia Clàssica (URV, matricula)
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Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB, matricula)

Direcció Estratègica de l’Empresa 

Dret de l’Empresa i la Contractació 

Dret Ambiental 

Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera / Anglès Llengua Estrangera)

Estudis de Dones Gènere i Ciutadania (UB, matricula)

Estudis Culturals Mediterranis 

Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos (nou)

Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalana 

Formació de Professionals de la Formació (estudiants que no cursen el màster Erasmus Mundus)

Joventut i Societat (UdG, matricula)

Migracions i Mediació Social 

Música, Paraula i Imatge (UB, matricula) (nou)

Organització Industrial 

Psicologia de l’Educació -MIPE- (UB, matricula)

Sistema de Justícia Penal (UdL, matricula) (nou)

Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa (nou)

Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement (URV)

Traducció i Estudis Interculturals

Màsters de nivell IV:  29,88 €/crèdit

Avaluació i Mesura de la Conducta 

Catàlisi

Ciència i Enginyeria de Materials  

Ciències de la Infermeria

Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament (UGr)  (nou)

Direcció i Planificació de Turisme (UdG)

Enginyeria Ambiental

Enginyeria Electrònica

Enginyeria Informàtica i de la Seguretat 

Enginyeria Química i de Processos 

Enginyeria Termodinàmica de Fluids (UVa)

Enologia

Intel·ligència Artificial (UPC, matricula)

Nanociència i Nanotecnologia   

Neurociències (UB, matricula)

Nutrició i Metabolisme (URV)   

Polímers i Biopolímers (UPC, matricula)

Prevenció de Riscos Laborals (nou)

Química a la Indústria

Química Teòrica i Computacional (URV, matricula)

Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia (URV)

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (URV)

Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis


