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Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’eleva al Consell Social la proposta 
d’assignació dels màsters universitaris als nivells previstos en el Decret de preus 
públics de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 2010-11

PROPOSTA DE NIVELLS DE MÀSTERS UNIVERSITARIS PER AL CURS 2010-11

Antecedents

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

Per al curs 2010-11 la Resolució de 25 de maig de 2010 de la Secretaria General del Consejo de 2. 
Coordinación Universitària(BOE de 7 de juny de 2010, que recull l’acord de 25 de maig pres a la 
Conferencia General de Política Universitaria, estableix

“El rang dels preus públics dels màsters s’incrementarà en un 1,5% respecte al curs 2009-2010. 
Excepcionalment, les comunitats autònomes podran modificar el límit superior fins a un màxim 
equivalent al 30% del cost.”

D’acord amb el punt 4.1 de l’annex del Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, 3. 
de ../2010, de juliol de 2010, els preus dels màsters universitaris estan distribuïts en tres nivells (I: 
23,47 €, II: 26,50 €, III: 30.33 €). Els consells socials de les universitats públiques acorden a quin 
nivell correspon cada màster tenint en compte:

la dedicació docent que requereix l’estudia) 

la intensificació en la recercab) 

la professionalització inherent al màster c) 

El curs 2009-10 es van distribuir els màsters en 3 nivells (I:18 €, III: 25,85 €, IV: 29,88 €).4. 

Acord

El Consell de Govern de la URV, en sessió de 15 de juliol de 2010, 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 
2010-11 segons les dades de l’annex I, que identifica cada màster amb el nivell proposat. 

ProPostA

Mantenir l’esquema del curs 2009-10. Mantenir els màsters de nivell I, passar els màsters de nivell 1. 
III a nivell II i passar els màsters de nivell IV a nivell III.

En el cas de màsters interuniversitaris impartits de forma conjunta amb universitats públiques cata-2. 
lanes, s’aplicarà el mateix preu, que proposarà la universitat coordinadora.

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

La distribució de màsters que matricula la Universitat Rovira i Virgili, per nivells i el preu correspo-4. 
nent, s’especifica a l’annex I.

Annex I. Distribució de màsters per tipologia

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

Màsters de nivell I:  23,47 €/crèdit

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus) 

Formació del Professorat de Batxillerat, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i En-
senyament de Llengües  

Màsters de nivell II:  26,50 €/crèdit

Antropologia Mèdica i Salut Internacional 
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Antropologia Urbana 

Arqueologia Clàssica (URV matricula)

Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica (URV matricula) (nou)

Comunicació Política, Institucional i Corporativa en Entorns de Crisi i Risc (nou)

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 Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos 

Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalana 

Formació De Professionals De La Formació  

Joventut i Societat (UdG matricula)

Migracions i Mediació Social 

Organització Industrial 

Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa 

Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (URV)

Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística (nou)

Traducció i Estudis Interculturals / Translation and intercultural Studies  (nou)

  

Màsters de nivell III:  30,33 €/crèdit

Avaluació i Mesura de la Conducta     

Ciència i Enginyeria de Materials  

Ciències de la Infermeria 

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

Direcció i planificació de turisme (UdG) 

Enginyeria Ambiental  

Enginyeria Electrònica

Enginyeria Informàtica i de la Seguretat 

Enginyeria Química i de Processos 

Envelliment i Salut (nou)

Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (UVa)

Enologia

Nanociència i Nanotecnologia   

Nutrició i Metabolisme (URV)  

Prevenció de Riscos Laborals 

Química a la Indústria 

Química Teòrica i Computacional  (URV matricula)

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

Síntesi i Catàlisi

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades  (URV)

Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis


