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3.4. CONTINUAR ESTUDIANT: ESTUDIS DE MÀSTER 

I DOCTORAT 

 
 

Introducció 
 
En acabar els estudis de grau (o equivalent), cursar un màster o un postgrau permet 
continuar la formació i desenvolupar capacitats que enriqueixen en el terreny 
personal, acadèmic i professional. 
 
A la formació de postgrau trobem, des de la posada en marxa de l’EEES (espai europeu 
d’educació superior), estudis de màster amb reconeixement oficial, que donen accés 
posterior als estudis de doctorat i, d’altra banda, una àmplia oferta de màsters (títols 
propis) i títols d'especialista universitari. 
 
En tots els casos, la formació de postgrau constitueix una especialització cada vegada 
més demanada per les empreses i que reflecteix una actitud activa vers la planificació 
de la carrera professional i la formació permanent necessària al llarg de tota la vida. 
 
Altres raons per cursar estudis de màster o postgrau poden ser l’interès per completar 
estudis universitaris amb una formació més pròxima a la realitat del sector 
professional o conèixer els nous àmbits d’investigació i les possibilitats d’aprofundir en 
el món de l’R+D. 
 
 

 Estudis de màster universitari (títols oficials) a la URV 
 
L’objectiu del màster oficial és l’especialització professional o bé la iniciació a la 
recerca. Els estudis de màster tenen una extensió mínima de 60 crèdits europeus 
(ECTS) i una màxima de 120, i si es cursen a temps complet es poden finalitzar en un 
curs acadèmic (o dos, respectivament). Habitualment la formació reglada és 
compactada en horari de tarda per assolir, en la mesura del possible, la compatibilitat 
amb altres ocupacions. 
 
Els màsters universitaris poden estar organitzats per una única universitat o per més 
d’una (ja sigui dins del territori català, estatal o mundial), i en aquests casos ofereixen 
opcions de mobilitat entre les diferents institucions participants. D’altra banda, els 
màsters amb orientació professionalitzadora inclouen pràctiques en empreses, la qual 
cosa ofereix l’oportunitat d’apropar-se al món laboral i ampliar els contactes amb 
professionals del sector. 
  
En alguns casos, la titulació de màster es converteix en element imprescindible per 
poder exercir una professió regulada (per exemple, per exercir l’advocacia o bé per ser 
professor/a d’educació secundària, batxillerat i escola d’idiomes). 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

01/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 2 

 
Quan es finalitzen aquests estudis, s’obté el títol oficial de màster. Aquest títol, o la 
superació de 60 ECTS d’aquest nivell, és imprescindible per a aquelles persones que 
volen fer un doctorat. 
 
Màsters disponibles a la URV per al curs 2012-2013 

Amb l'objectiu de donar resposta a la demanda social i empresarial d'experts i 
especialistes en diverses àrees del coneixement, impartim una àmplia oferta de 
màsters i postgraus, seguint els criteris i els plantejaments acadèmics que exigeix el 
nou espai europeu. 

El teixit social i econòmic sempre està en procés de canvi. Per això es necessita el perfil 
d’un professional amb coneixements adequats a les últimes innovacions i capaç de 
dominar les eines més recents de recerca i tecnologia. 

Conscients dels diferents camps que demanen aquest tipus de formació, els nostres 
màsters i postgraus se centren en àmbits com el dret, l'Administració pública, 
l’economia, l'empresa, l'educació, la psicologia, l'enginyeria, l'enologia, les llengües, la 
comunicació, la política, la química, la salut, les tecnologies de la informació, el 
turisme, la història i l'arqueologia. 

http://www.urv.cat/masters_oficials/masters_oficials.html 
 
 
 

 Estudis de doctorat a la URV 
 
Una de les possibilitats que es presenten en acabar un grau és dedicar-se a la recerca a 
través d’un programa de doctorat. Abans, però, s’ha d’haver cursat un màster oficial 
d’iniciació a la recerca (o títol del mateix nivell expedit per una institució d'educació 
superior de l’EEES), que serà la base i el punt de partida de la investigació. O, en altres 
paraules, el programa de doctorat consisteix en un període de docència (màster) i un 
període de recerca, de durada variable, durant el qual s’elabora la tesi doctoral. 
 
La tesi doctoral és un treball inèdit de recerca sobre un objecte d’estudi concret i 
original dins un àmbit específic de coneixement en qualsevol disciplina. La seva 
elaboració permet generar nous coneixements basats en resultats fonamentats 
científicament d’acord amb les metodologies i tècniques d’investigació adquirides 
durant el procés. 
 
Amb els estudis de doctorat es busca la formació de perfils molt especialitzats en un 
àmbit concret i l’obtenció del títol de doctor, que és el grau acadèmic més elevat que 
atorguen les universitats, i que dóna la possibilitat, entre altres sortides, de fer carrera 
acadèmica. 
 
 

http://www.urv.cat/masters_oficials/masters_oficials.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/postgrau/doctorats-1136967325031.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masters-oficials-1096480085644.html
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Programes de doctorat a la URV per al curs 2012-2013 
 
La Universitat Rovira i Virgili (URV) ofereix PROGRAMES DE DOCTORAT organitzats 
segons el Reial decret 1393/2007 adequats al perfil d'una universitat investigadora en 
el marc de l'Europa del coneixement. 
 
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/doctorat.html 
 
 

 Títols propis de postgrau de la Fundació URV (FURV): màster i 
especialista universitari  

 
Els títols propis de postgrau s'adrecen a titulats universitaris i professionals amb un 
títol universitari de grau o equivalent i tenen per objectiu general atendre les 
necessitats d'actualització i aprofundiment de coneixements per al desenvolupament 
professional. 
 
Estan adaptats a les necessitats a curt i mitjà termini del mercat de treball, qualifiquen 
els professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics i 
innovadors del territori, i es desenvolupen amb estreta relació amb el teixit productiu, 
social i cultural del nostre entorn.  
 
Els programes s’han dissenyat amb itineraris modulars i flexibles, per facilitar-ne 
l’accessibilitat, en horaris compatibles amb les responsabilitats professionals o 
personals, i amb unes metodologies que apliquen la teoria a la pràctica, amb un pes 
important de les pràctiques en empreses. 
 
A diferència dels màsters universitaris, no estan sostinguts amb fons públics i tenen 
preus establerts per la mateixa universitat.  
 
Els títols propis de postgrau no donen accés directe al doctorat. 
 
 
Reconeixement dels títols propis de postgrau: 
 

 Des del punt de vista laboral, els títols propis de postgrau tenen ple 
reconeixement a tots els efectes, com ara la valoració de mèrits en els 
processos d’accés a la funció pública.  
 

 Des del punt de vista acadèmic, en el sistema universitari espanyol actualment 
es poden reconèixer part dels crèdits, des del 15% fins a la seva totalitat, en el 
cas que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol 
reglat. 

El Centre de Formació Permanent (CFP) de la Fundació URV (FURV) té la seu a la ciutat 
de Reus, en un edifici modernista de l'any 1901, a l'entorn enjardinat de Mas Miarnau. 

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/doctorat.html
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El CFP posa a l’abast de la ciutadania, els professionals i les empreses una extensa 
oferta de formació permanent, amb l’objectiu de facilitar-los l’ampliació de 
coneixements, el reciclatge i l’especialització professional. 

El catàleg de l'oferta formativa es basa en criteris de qualitat acadèmica, s’adapta a les 
demandes del teixit social i econòmic, i s’anticipa a les necessitats dels perfils 
professionals emergents. 

Missió: 

El CFP té com a missió satisfer, des de l’àmbit universitari i amb un alt nivell de 
qualitat, les necessitats de formació al llarg de la vida de les persones i les 
organitzacions. Emmarca la seva actuació en matèria de formació en la perspectiva de 
l’educació permanent, integrant el saber ser i el saber fer. 

Entén la formació permanent com tota activitat d’aprenentatge útil, realitzada al llarg 
de la vida, adreçada a millorar els coneixements, les actituds, les aptituds i les 
competències dels individus. 

L’oferta formativa s’adreça al conjunt de la societat per facilitar l’ocupabilitat, impulsar 
la cooperació com a estratègia de relació i promoure la coresponsabilitat social en la 
formació permanent fomentant la participació d’empreses i institucions 

Visió: 

El Centre de Formació Permanent aspira a ser reconegut per la seva qualitat i el seu 
compromís en la millora de la formació permanent. 

Si vols una informació més àmplia sobre els cursos que es duen a terme a la Fundació 
URV i les seves característiques, consulta aquest enllaç:  

http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/ofertaformativa/oferta_llistat.html 

http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/ofertaformativa/oferta_llistat.html

