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Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’autoritza la programació del curs 
“Màster en auditoria i gestió empresarial”

Nou títol de màster propi

Antecedents

en data 25 de febrer de 2010 el Consell de Govern va aprovar la relació de títols propis de postgrau 
presentats per la Fundació urV, dins dels terminis establerts a la convocatòria ordinària.

la  Normativa de formació permanent preveu que excepcionalment, si hi concorren circumstàncies 
sobrevingudes, es puguin aprovar propostes de postgrau fora de termini.

en data 15 de setembre de 2010 l’institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del ministeri d’eco-
nomia i Hisenda publica la relació de cursos homologats per a la convocatòria de l’examen d’aptitud pro-
fessional exigit per a l’accés al registre oficial d’Auditors de Comptes. 

en data 21 de setembre s’inicia el procediment per tramitar l’aprovació d’un títol propi de màster d’Au-
ditoria i Gestió empresarial en col·laboració amb el Consell General del Col·legi d’economistes d’espanya 
i el Col·legi d’economistes d’Alacant.

la proposta ha estat avaluada amb valoració positiva pel Centre de Formació permanent de la FurV el 
dia 18 d’octubre de 2010 i el dia 21 d’octubre de 2010 la Comissió d’ordenació Acadèmica i Científica n’ha 
emès un informe favorable, en què ha considerat suficients els motius de programació fora de termini.

cArActerístiques del curs

Denominació: màster d’Auditoria i Gestió empresarial

ECTS: 60

Objectius: l’objectiu del màster és preparar professionals de primera línia capacitats per a la realització 
d’auditories i per poder portar la gestió economicofinancera empresarial d’acord amb les normatives vi-
gents. el màster ofereix l’especialització, vinculada a la preparació de les proves específiques que capaciten 
per obtenir l’accés al registre oficial d’Auditors de Comptes.

l’accés al registre es basa en dos exàmens, un de teòric i un de pràctic. Aquest màster eximeix de fer 
la prova teòrica.

Modalitat d’impartició: semipresencial, activitats a reus i Alacant

Estructura: 6 mòduls, en funció de la titulació inicial se’n poden reconèixer alguns 

Data d’inici: novembre de 2010

Data d’acabament: setembre 2011

Preu de matrícula: 4.800 € 

Places ofertes: 40 (mínim de 12)

Unitat promotora: Facultat de Ciències econòmiques i empresarials 

Direcció acadèmica: dr. Jordi espasa Arana

Entitats col·laboradores: Col·legi oficial d’economistes d’Alacant, registre d’economistes Auditores, 
Consell General d’economistes

Professorat URV: 6

Professorat d’altres universitats: 8

Professionals en actiu no vinculats a cap universitat: 7

s’han iniciat els tràmits per a la homologació del màster per part de l’institut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes 


