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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 10/17 al 05/18

HORARI
Presencial
De dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 h

El màster té una clara vocació transversal i el seu objectiu general adopta una doble dimensió: del vessant 
professional, fomenta l'aprenentatge de les tècniques de gestió de projectes i la planificació estratègica en 
contextos innovadors, del vessant personal, afavoreix el treball en equip i el lideratge ètic en els futurs empre-
nedors que aposten pel canvi i la innovació.

En la conjuntura social i econòmica actual, el foment de l'emprenedoria innovadora esdevé una estratègia 
clau per transitar cap a un model econòmic més sostenible i més centrat en el capital humà. És per això que 
aquest màster constitueix una oferta de postgrau molt oportuna per la temàtica i la funció estratègica de la 
figura del emprenedor innovador.

Adreçat a

Els estudiants que vulguin cursar aquest màster han d'estar motivats per 
aprofundir en l'adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per crear 
i gestionar empreses innovadores . Així com reunir les següents  habilitats:
· Disciplina i dedicació
· Hàbits d'estudi
· Capacitat de planificació i organització 
· Treball en equip i lideratge
· Agilitat en la presa de decisions
· Responsabilitat i observació
· Creativitat i curiositat
· Sensibilitat per les manifestacions artístiques
· Esperit crític, metòdic, ordenat i sistemàtic
· Actitud tolerant, responsable, respectuosa i ètica

Màster Universitari en
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

www.urv.cat/masters ·  977 779 944 · postgrau@urv.cat

Crea el teu futURV

Sortides professionals

· Emprenedors de projectes d'empresa amb capacitat per créixer
· Gestió de vivers d'empreses
· Gestió  de projectes d'innovació
· Assessorament de creació d'empreses
· Assessorament d'R+D+I
· Gestió d'empreses innovadores
· Direcció de departaments d'R+D+I
· Tècnics d'organismes públics, centres tecnològics i vivers d'empreses
· Tècnics de promoció econòmica de les administracion públiques

POSTGRAUS
2017 - 2018

Doctorat vinculat: Economia i Empresa

Coordinació acadèmica: Dra. Laia Pié Dols



PROGRAMA
PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals

· Treball de Fi de Màster 
Primer quadrimestre

· Estratègia i Màrqueting per a l'Emprenedor  
· Diagnòstic Estratègic i Gestió Emprenedora  
· Gestió Financera del Projecte Emprenedor  
· El Finançament per a noves Empreses Innovadores 
· Economia de la Innovació i Sistemes d'Innovació
· Gestió de Projectes d'R+D+I 
· Vigilància Tecnològica 
· Competències Emprenedores 

Segon quadrimestre
· Polítiques d'R+D+I 
· La Transferència Tecnològica
· Optatives 

ASSIGNATURES OPTATIVES
Anuals

· Pràctiques 
Segon quadrimestre

· Aspectes Jurídics de la Gestió d'Empreses   
· Estratègies d'Internacionalització 
· Estratègies de Vendes  
· Gestió de la Qualitat  
· Gestió de la Informació  
· Innovació Tecnològica   
· Institucions Internacionals  
· Localització Industrial  
· Responsabilitat Social Corporativa  
· Experiències en Centres Tecnològics  
· Experiències en Vivers d'Empresa  
· 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 *

* Assignatures en què només es poden matricular els estudiants que fan 
programes de mobilitat.

Mobilitat
La mobilitat és voluntària. La Facultat té signats convenis de mobilitat amb 
diverses universitats:

· Justus-Liebig-Universität Giessen (Alemanya)
· Universität Potsdam (Alemanya)
· Universidad Nacional del Sur (Argentina )
· Cornell University (Estats Units)
· Université de Montpellier I (França)
· Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Itàlia)
· Università degli Studi di Napoli Federico II (Itàlia)
· Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Mèxic)
· University of Stirling (Regne Unit)

Entitats col·laboradores
Càtedra de Foment de l'Emprenedoria de la URV
Càtedra de Foment de la Innovació Empresarial de la URV
Diputació de Tarragona

Pràctiques externes
Les pràctiques externes són de caràcter optatiu i  permetran a l'estudiant 
realitzar pràctiques en una empresa o institució vinculada al territori.

Beques
·Beques de col·laboració d’aprenentatge per a  la docència i la recerca del  
Departament de Gestió d’Empreses i del Departament d’Economia.
· Beques de Màster URV
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Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44


