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Facultat de Ciències Jurídiques
Avinguda Catalunya 35 43002 Tarragona

IDIOMA
Castellà. Els alumnes que ho desitgin, poden realitzar les seves 
activitats i comunicar-se amb el professorat en català. 
 
DURADA
60 ECTS 
Del 10/17 al 06/18

HORARI
Presencial o virtual. De dilluns a dijous de 16 a 21h (dues setmanes de 
cada bloc seran no presencials i una setmana amb seminaris especialitzats)

L’empresa i la contractació incideixen de forma determinant en el desenvolupament dels motors econòmics 
del territori, atesa la rellevància del teixit industrial, empresarial, immobiliari, de serveis i els sectors agrícola 
i petroquímic. El màster ofereix una formació avançada en la regulació jurídica-privada de les relacions de les 
empreses i dels particulars.

L’objectiu és la formació interdisciplinària com a valor afegit i com a resposta a la demanda d’especialització 
i estratègies en l’àmbit intern, de la Unió Europea i internacional que es necessiten en els moments de creixe-
ment o de crisi.

La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha creat un programa específic que permet realitzar, de forma 
simultània,  els estudis del Màster en Advocacia amb un altre Màster universitari de caire jurídic impartit per 
la Facultat de Ciències Jurídiques, que porti a l'especialització jurídica.

Doctorat vinculat: Dret

Coordinació acadèmica: Dra. Carmen Gómez Buendia

Adreçat a Sortides professionals

Titulats universitaris en Dret, Ciències del Treball, Administració i Direcció 
d’Empreses, Economia, Ciències Empresarials, Relacions Laborals, Ocupació i 
àmbits afins.

El programa del màster permet obtenir els coneixements essencials per 
desenvolupar-se amb excel·lència professional en diferents àmbits:
· Advocat d’empresa
· Auditoria i consultoria externa d’empreses.
· Investigació en centres universitaris o instituts de recerca.
· Assessoria integral d’empreses en l’àmbit intern i internacional.
· Expert en arbitratge empresarial.
· Mèrits en la funció pública.

Màster Universitari
EN DRET DE L’EMPRESA
I DE LA CONTRACTACIÓ 
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PROGRAMA
PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

· Dret de Societats  
· Fiscalitat de l'Empresa   
· Dret Concursal   
· Contractació Laboral Nacional i Internacional   
· Noves Perspectives del Dret Contractual  
· Contractació Immobiliària   
· Contractació Mercantil  
· Fiscalitat de la Contractació  
· Resolució Judicial de Conflictes i Arbitratge  
· La Prova en la Litigació Empresarial i dels Negocis 
· Litigació en els Negocis Internacionals  
· Treball de Fi de Màster 

Cal triar una assignatura d'entre les dues següents:
Itinerari professionalitzador

· Pràctiques Externes
Itinerari de recerca

· Aportacions Metodològiques del Pensament Jurídic

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
· Introducció al Dret i al Sistema Jurídic Espanyol

Entitats col·laboradores
· Registradors d’Espanya
· Col·legi d’Economistes de Catalunya
· Col·legi de Notaris de Catalunya
· Port de Tarragona
· Garrigues
· Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
· Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
· Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus
· Confederació Empresarial de la Província de Tarragona
· Càtedra d’Habitatge de la URV

Pràctiques
Les pràctiques externes són obligatòries pels alumnes que realitzin el Màster 
en la seva orientació professional.
En concret, es tracta de detectar l’interès professional de l'estudiant per 
buscar-li el lloc més idoni de pràctiques a partir de les seves necessitats.

Beques
·Ajuts MUDEC. Consultar la web del màster www.urv.cat/mudec 
·Beques de Màster URV
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Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44


