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Facultat d’Economia i Empresa   
Av. de la Universitat, 1, 43204 Reus, Tarragona

IDIOMA
Castellà (100%) i puntualment en anglès
 

DURADA
60 ECTS 
Del 09/17 al 05/18 · L'avaluació finalitza al juliol.

HORARI
Presencial
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h.

L'objectiu general de la titulació és formar un professional/investigador amb coneixements avançats en 
l'àmbit de la direcció d'empreses.

En la seva orientació professional, es prové als estudiants dels coneixements necessaris per exercir funcions 
directives en qualsevol de les àrees funcionals de l'empresa i en la direcció general de diferents tipus 
d'empreses.

Respecte a l'orientació de recerca, els estudiants es proveeixen amb els coneixements d'investigació neces-
saris per dur a terme un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa.

El màster ofereix una especialitat de 24 ECTS en recerca.

Adreçat a Sortides professionals

El candidat del màster en Direcció d'Empreses en l’orientació professional ha 
d'estar motivat per aspectes com ara la innovació i la creativitat en l'entorn 
empresarial, amb l'objectiu d'assumir el lideratge de nous reptes i projectes 
empresarials, i prendre decisions fonamentades en un coneixement avançat de 
la direcció d'empreses.

El màster, en l’orientació de recerca, està dirigit a aquells candidats que es 
plantegen desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de l'economia de 
l'empresa.

És recomanable que els estudiants que accedeixin aquest màster disposin de 
capacitat d'anàlisi, capacitat de treball autònom i en equip, caràcter proactiu i 
emprenedor, i habilitats comunicatives.

· Direcció general d'empreses i organitzacions de tots els àmbits. 
· Direcció de departaments i àrees funcionals (comptabilitat, finances, 
màrqueting, producció/logística, recursos humans, etc.), d'empreses i 
organitzacions de tots els àmbits. 
· Assessoria i consultoria d'empreses i organitzacions. 
· Docència i recerca a la universitat.

Màster Universitari en
DIRECCIÓ D’EMPRESES 

www.urv.cat/masters ·  977 779 944 · postgrau@urv.cat
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Doctorat vinculat: Economia i Empresa

Coordinació acadèmica: Dra. Eleni Papaoikonomou



Mobilitat
La mobilitat és voluntària. La Facultat té signats convenis de mobilitat amb 
diverses universitats a diferents països, com per exemple:

· Universitat Justus Liebig de Giessen (Alemanya)
· Universitat de Potsdam (Alemanya)
· Universitat Nacional del Sud (Argentina )
· Cornell University (Estats Units)
· Université de Montpellier I (França)
· Università degli studi di Mòdena e Reggio Emilia (Itàlia)
· Università degli studi di Napoli Federico II (Itàlia)
· University of Stirling (Regne Unit)
· Institut Tecnològic d’Estudis Superiors de Monterrey (Mèxic)

Pràctiques
Les pràctiques externes són de caràcter optatiu i permetran a l'estudiant realitzar 
pràctiques en una empresa o institució durant 300h, l'equivalent a 12 ECTS.

La Facultat té signats convenis de cooperació educativa per a la realització de les 
pràctiques amb 97 entitats vinculades al territori pertanyents a tots els sectors de 
l’activitat econòmica.

Beques
·Beques de col·laboració d’aprenentatge per a la docència i la recerca del 
·Departament de Gestió d’Empreses URV.
·Beques de Màster URV

PROGRAMA

Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44

PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals
· Treball de Fi de Màster

Primer quadrimestre
· Direcció Estratègica Avançada 
· Estratègies Financeres 
· Estratègies de Màrqueting 
· Habilitats Directives 
· Internacionalització de l'Empresa 
· Simulació Empresarial

Segon quadrimestre
· Optatives

ASSIGNATURES OPTATIVES
· Casos i Experiències Empresarials 
· Comptabilitat de Gestió i Indicadors Empresarials 
· Direcció d'Operacions i Qualitat 
· Emprenedoria i Pla d'Empresa 
· Estratègies de Vendes 
· Gestió de la Informació 
· Gestió Estratègica de PIMES 
· Innovació i Creativitat Empresarial 
· Lideratge i Gestió del Talent 
· Procés de Consultoria 
· Productes i Instruments Financers 
· Responsabilitat Social Corporativa 
· Instruments per a la Decisió en la Incertesa (*) 
· Procés d'Investigació (*) 
· Projectes i Xarxes de Recerca(*) 
· Tècniques Qualitatives de Recerca I (*) 
· Tècniques Qualitatives de Recerca II (*) 
· Tècniques Quantitatives de Recerca I (*) 
· Tècniques Quantitatives de Recerca II (*) 
· Teoria de Jocs (*) 
· Valoració de la Producció Científica (*) 
· Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (**) 
· Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (**) 
· Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (**) 
· Pràctiques Externes 
  

Els estudiants que cursin 12 crèdits optatius entre les assignatures marcades amb 
(*) obtindran l'especialitat en Investigació.

(**)Assignatures en què només es poden matricular els estudiants que fan progra-
mes de mobilitat.
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