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Els principals rànquings 
internacionals ens  
situen entre les millors  
universitats del món

Universitat Rovira i Virgili
La universitat pública de Tarragona

Som una universitat jove i dinàmica al servei de les necessitats de la societat, oberta al 
món i alhora amb una estreta relació amb el teixit socioeconòmic de l’entorn.

Disposem de 12 centres propis 
en diferents poblacions:
Tarragona, Reus, Vila-seca, Tortosa i el Vendrell.

Oferim un ampli ventall de titulacions:
59 graus
55 màsters universitaris
26 doctorats
39 títols de postgrau

Abracem totes les àrees de coneixement:
Arts i humanitats
Ciències de la salut
Ciències socials i jurídiques
Enginyeria i arquitectura

Tenim 18.540 estudiants.



Segueix avançant
El nostre objectiu és oferir-te la millor formació perquè amb la teva motivació 
i la nostra expertesa continuïs avançant en el teu desenvolupament personal 
i professional, i aconsegueixis les teves fites.

Aprèn de forma  
innovadora i propera

T’oferim un tracte personalitzat, grups reduïts i una 
relació molt propera amb el professorat.

Posaràs en pràctica els coneixements adquirits 
en situacions reals de l’entorn laboral mitjançant 
metodologies d’aprenentatge innovadores i 
participatives.

Tindràs una formació transversal en què, a més de 
dominar els continguts específics de la titulació, 
adquiriràs altres coneixements i habilitats útils per 
al teu futur professional com: treballar en equip, 
aprofitar al màxim les noves tecnologies, comunicar 
adequadament en diferents contextos i resoldre 
problemes de forma crítica, creativa i innovadora.

Forma’t en un entorn 
internacional

Tenim una clara vocació internacional. En els darrers 
anys hem experimentat un creixement continu 
del nombre de projectes, activitats, professorat i 
alumnat internacional.

Cada any més de 1.200 estudiants d’arreu del 
món venen a estudiar a la URV. Així, el 34% dels 
estudiants de màster universitari i doctorat són 
internacionals.

Augmenta les teves 
oportunitats laborals

Podràs fer una estada de pràctiques en empreses i 
institucions del sector.

Aprendràs a planificar la teva carrera professional 
i a aprofitar totes les oportunitats que t’ofereix el 
mercat laboral del teu àmbit a través del nostre 
servei d’orientació professional amb assessorament 
individualitzat.

Els plans d’estudis estan dissenyats tenint en 
compte les últimes tendències de cada sector, a 
fi que adquireixis les competències més útils per 
donar un impuls a la teva carrera professional.

78
(2019)
78a millor universitat del món de menys de 50 anys
2a universitat de l’Estat espanyol
2a universitat de Catalunya

4
(2019)
4a millor universitat de l’Estat espanyol

701-750
(2020)
Entre les 701-750 millors universitats del món

501-600
(2020)
Entre les 501-600 millors universitats del món
7a universitat de l’Estat espanyol
4a universitat de Catalunya

Gaudeix d’una formació
de qualitat
La qualitat de les nostres titulacions i del professorat 
ha estat avaluada satisfactòriament per les agències 
de qualitat universitària (AQU i ANECA) d’acord amb 
els estàndards de l’espai europeu d’educació superior.

Els principals rànquings ens situen entre les 
millors universitats del món:



Màster Inter Mod ECTS Anglès Preu

Arqueologia Clàssica ● P 90 4.442 € 
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana* ● P 120 2.308 € 
Ciència Cognitiva i Llenguatge ● P 60 consultar1

Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera P 60 2.913 € 
Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua (ALE/ASL) SP 60 ● 2.913 € 
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania ● P / V 90 consultar1

Identitat Europea Medieval ● V 60 consultar1

Música com a Art Interdisciplinària ● P 60 consultar1

Traducció Professional Anglès-Espanyol SP 60 2.913 € 
Recerca Avançada en Estudis Humanístics P 60 2.913 € 

Màster Inter Mod ECTS Anglès Preu
Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, 
Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació

● SP 60 2.913 € 

Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament ● SP 60 2.913 € 
Envelliment i Salut SP 60 2.913 € 
Investigació en Ciències de la Infermeria P / V 60 2.913 € 
Neurociències ● P 60 consultar1

Nutrició i Metabolisme ● P 60 2.913 € 
Psicologia General Sanitària P 90 3.997 € 

Màster Inter Mod ECTS Anglès Preu

Enginyeria Agronòmica ● P 90 consultar1

Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica P 90 ● 4.442 € 
Enginyeria Computacional i Matemàtica ● V 60 ● 3.636 €
Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial P / V 60 ● 2.913 €
Enginyeria Industrial P 120 5.232 € 
Enginyeria Química P 90 ● 3.997 € 
Intel·ligència Artificial ● P 90 ● consultar1

Mecànica de Fluïds Computacional ● V 60 2.913 € 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera P 60 ● 2.913 € 
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions ● V 60 consultar1

Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia SP 60 ● 2.913€
Tecnologies del Vehicle Elèctric SP 60 2.913 € 

Màster Inter Mod ECTS Anglès Preu

Begudes Fermentades P 60 2.913 € 
Innovació i Enoturisme (WINTOUR) * ● P 120 ● 9.000 €
Genètica, Física i Química Forense P 60 2.913 € 
Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular P 60 ● 2.913 € 
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades ● P 60 2.913 € 

Arts i humanitats

Ciències de la salut

Enginyeria i arquitectura

Ciències

Màsters universitaris
Especialització professional i iniciació a la recerca



Màster Inter Mod ECTS Anglès Preu

Advocacia P 90 3.997 € 
Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social SP 90 4.442 € 
Antropologia Mèdica i Salut Global SP 90 4.442€
Comunicació Estratègica SP 60 2.913 € 
Direcció d'Empreses P 60 2.913 € 
Dret Ambiental V 120 5.825 € 
Dret de l'Administració Pública ● SP / V 60 2.913 € 
Dret de l'Empresa i de la Contractació  P / V 60 2.913 € 
Emprenedoria i Innovació P 60 2.913 € 
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes SP 60 2.616 € 

Gestió d'Àrees de Muntanya ● SP 60 consultar1

Gestió de Destinacions Turístiques SP 60 2.913 € 
Gestió d'Empreses Tecnològiques P 60 ● 2.913 € 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa SP 60 2.913 € 
Joventut i Societat ● P 60 consultar1

Mercats Internacionals P 60 ● 2.913 € 
Planificació, Governança i Lideratge Territorial ● SP 60 2.913 € 
Prevenció de Riscos Laborals SP 60 2.913 € 
Sistema de Justícia Penal ● SP 60 consultar1

Tecnologia Educativa: E-learning  i Gestió del Coneixement ● V 60 2.913 € 

Ciències socials i jurídiques

La URV, 
on estudiar 
és vida

Inter: Interuniversitari          SP: Semipresencial          P: Presencial          V: Virtual

1 Consulta el preu i el calendari de preinscripció i matrícula a la universitat coordinadora.
* Erasmus Mundus



Màsters universitaris
Especialització professional i iniciació a la recerca

Els màsters universitaris són titulacions oficials plenament integrades a l’espai europeu d’educació superior 
que t’ofereixen una formació especialitzada d’alt nivell que et permetrà millorar les oportunitats laborals. 
A més, molts s’orienten a adquirir competències en investigació perquè continuïs els estudis en un 
programa de doctorat.

Preinscripció
Pots fer la preinscripció a través de la pàgina web 
www.urv.cat/masters.

La preinscripció comença el 3 de febrer i finalitza 
el 15 de juny de 2020. Si queden places vacants, 
s’obre un nou període del 16 de juny al 20 de juliol 
i del 2 al 20 de setembre de 2020. Aquest tràmit té 
un cost de 30,21 €, no reemborsables.

Després de l’admissió i per reservar-te una plaça 
al màster, cal que avancis 400 € de l’import de la 
matrícula.

Si ets estudiant d’últim curs de grau pots fer la 
preinscripció abans d’obtenir el títol de grau.

Matrícula
Els estudiants admesos al màster s’hi poden 
matricular a partir del juliol.

Durada
Els màsters universitaris tenen una durada variable 
d’entre un i dos anys, en funció del nombre de crèdits.

60 ECTS: 1 any
90 ECTS: 1,5 anys
120 ECTS: 2 anys

Tens l’opció de seguir els màsters universitaris 
a temps parcial matriculant-te d’un mínim de 18 
ECTS, o 12 ECTS en els màsters virtuals, perquè et 
sigui més fàcil combinar l’estudi amb la teva vida 
professional i familiar.

Preu i modalitats 
de pagament
Per calcular el preu d’un màster has de tenir en 
compte el nombre de crèdits ECTS de què et 
matricules (un curs acadèmic a temps complet 
són 60 ECTS). A més, cal afegir-hi les taxes 
acadèmiques que s’han d’abonar cada curs 
acadèmic (150 €, aproximadament).

L’abonament de l’import de la matrícula es pot 
fraccionar en tres pagaments.

Beques, ajuts i préstecs
Anualment, la URV publica la convocatòria pròpia 
de Beques Màster-URV, específica per als nous 
estudiants de màster universitari.

També hi ha altres institucions que ofereixen beques, 
ajuts i préstecs, com ara l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Pots consultar les convocatòries de beques, ajuts i 
préstecs a través de la pàgina web 
www.urv.cat/beques.

Estudiar un màster a la URV 
et permetrà millorar les teves 
oportunitats laborals



Doctorats
Formació en recerca

Com a referents internacionals en recerca, posem al teu abast una àmplia oferta de programes de doctorat que et 
permetrà desenvolupar la carrera investigadora en l’àmbit de coneixement que vulguis i incorporar-te a algun dels 
nostres 136 grups de recerca. Creiem fermament que el futur de la recerca es troba en el talent jove. Per això, posem 
al teu abast ajuts i contractes predoctorals propis que et permetran finançar els estudis de doctorat.

Ciències de la salut
Biomedicina
Infermeria i Salut
Neurociències
Nutrició i Metabolisme
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Salut, Psicologia i Psiquiatria

Enginyeries
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
Enginyeria Termodinàmica de Fluids
Mecànica de Fluids
Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Arts i humanitats
Antropologia i Comunicació
Arqueologia Clàssica
Ciència Cognitiva i Llenguatge
Ciutat, Territori i Planificació Sostenible
Quaternari i Prehistòria
Estudis Humanístics

Ciències
Ciència i Tecnologia Química
Enologia i Biotecnologia

Ciències socials 
i jurídiques
Dret
Economia i Empresa
Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques
Tecnologia Educativa
Treball Social
Turisme i Oci

Més informació :
www.doctor.urv.cat

phd@urv.cat

Ens hem posicionat com la 
segona universitat de l’Estat 
amb una tasca investigadora 
de més impacte



Mod ECTS Inici Preu
Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social SP 60 octubre-20 3.000 €
    Diploma de Postgrau en Cooperació i Desenvolupament SP 30 octubre-20 1.500 €
Màster en Dret Duaner SP 60 octubre-20 4.800 €
Màster en Gestió i Dret Local P 70 octubre-20 4.620 €
    Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic P 30 octubre-20 2.000 €
    Diploma de Postgrau en Dret Local P 30 octubre-20 2.000 €
Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes SP 30 octubre-20 2.400 €
Diploma de Postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals P 30 octubre-20 2.000 €
Diploma de Postgrau en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social P 30 octubre-20 2.200 €
Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva SP 30 octubre-20 2.150 €

Mod ECTS Inici Preu
Màster en Direcció de Recursos Humans SP 60 octubre-20 4.500 €
    Diploma de Postgrau en Recursos Humans SP 30 octubre-20 2.500 €
Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) P 90 setembre-20 8.150  €
Diploma de Postgrau en Lideratge SP 30 octubre-20 4.450 €

Mod ECTS Inici Preu
Màster en Gestió de la Robòtica a l’Empresa * P 60 octubre-20 7.500 €
Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral SP 60 octubre-20 4.500 €
    Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001 SP 30 octubre-20 1.900 €
Màster en Direcció d'Operacions Logístiques P 60 octubre-20 5.000 €

Mod ECTS Inici Preu
Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles P 30 octubre-20 2.900 €
Diploma de Postgrau en l'Elaboració de Begudes Destil·lades i Licors SP 30 octubre-20 2.500 €

Ciències Socials i Jurídiques

Economia i Empresa

Mod ECTS Inici Preu
Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu P 60 octubre-20 3.900 €
    Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic P 30 octubre-20 1.900 €
Diploma de Postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement * SP 30 octubre-20 1.950 €
Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal SP 30 setembre-20 2.400 €
Diploma de Postgrau en Psicologia Jurídica i Forense * SP 30 novembre-20 2.200 €

Educació i Psicologia

Enginyeria

Enologia

Títols propis de postgrau
Màsters i diplomes de postgrau
Especialització professional



Mod ECTS Inici Preu
Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera V 60 octubre-20 3.000 €
    Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera V 30 octubre-20 1.800  €
Diploma de Posgrado en Corrección y Asesoramiento Lingüístico en Español V 30 octubre-20 1.900 €

Mod ECTS Inici Preu
Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria P 60 setembre-20 3.000 €
Diploma de Postgrau en Indústria Cosmètica i Dermofarmàcia * P 30 octubre-20 1.950 €

Mod ECTS Inici Preu
Diploma de Postgrau en Revenue Management * P 30 octubre-20 2.500 €

Mod ECTS Inici Preu
Màster en Innovació en Atenció Primària SP 60 febrer-21 4.800 €
Màster en Cuidatges Experts al Nen i l'Adolescent SP 70 novembre-20 4.650 €
Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat SP 30 novembre-20 1.900 €
Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut SP 30 novembre-20 2.150 €
Diploma de Postgrau en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions SP 30 octubre-20 1.950 €
Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial SP 30 setembre-20 1.950 €
Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques SP 30 octubre-20 1.950 €
Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan P 30 octubre-20 2.180 €

Llengües

Química

Turisme i Geografia

Salut

SP: Semipresencial          P: Presencial          V: Virtual

* Programa nou.
El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i serveix per 
mesurar la dedicació de l’estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.



Títols propis de postgrau
Màsters i diplomes de postgrau
Especialització professional

Programes pensats per millorar les teves oportunitats laborals i que et permetran especialitzar-te i 
professionalitzar-te, alhora que donen resposta a les necessitats dels sectors socials i econòmics del teu 
entorn. Per aquesta raó incentivem les pràctiques i les estades en contextos productius reals. Són estudis 
adaptats a l’espai europeu d’educació superior.

Durada
Són programes dissenyats per a compaginar els 
estudis amb la teva feina.

MÀSTER PROPI:  60 ECTS / 1 o 2 anys
DIPLOMA DE POSTGRAU: 30 ECTS / 1 any

Inscripció i matrícula
El període d’inscripció està obert des del mes de març 
fins a dues setmanes abans de l’inici de cada programa.

Si et vols matricular en algun dels nostres màsters 
o diplomes de postgrau, pots fer la inscripció i 
reservar la plaça a: 
www.fundacio.urv.cat/formacio

Pagament
Consulta les opcions de fraccionament de la matrícula.

Beques
Beques CFP-FURV: la Fundació URV convoca 
anualment beques de matrícula per a facilitar l’accés 
a títols propis de postgrau.

Beques i ajuts específics: consulta si el programa 
que t’interessa n’ofereix. 

Bonificació per a empreses
Tots els màsters propis i diplomes de postgrau 
poden beneficiar-se dels ajuts a la formació 
contínua de la Fundae, mitjançant la bonificació en 
la quota de la cotització a la Seguretat Social.



Podràs accedir a una variada oferta d’activitats 
culturals, esportives, solidàries i d’oci. Gaudeix del 
temps lliure, descobreix noves aficions i sigues un més 
de la nostra comunitat. Aprofita l’experiència URV.

A la URV estem compromesos amb el teu 
aprenentatge, tant dins com fora de l’aula, i, per 
això, t’oferim tots els serveis perquè aprofitis al 
màxim l’estada a la universitat.

Podràs accedir en línia a tots els materials de les 
assignatures, comunicar-te amb el professorat 
i amb els companys de classe, i compartir-hi 
treballs a través del campus virtual.

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) de cada campus et posa a 
l’abast un ampli ventall de serveis per facilitar-te 
l’aprenentatge com, la biblioteca, espais d’estudi 
individuals i per a grups amb mitjans multimèdia, 
i assessorament i materials per a l’aprenentatge 
de llengües; a més de formació per millorar les 
competències informàtiques i de gestió de la 
informació.

Et serà més fàcil començar la teva carrera 
professional un cop finalitzats els estudis amb 
el suport dels serveis de borsa de treball i 
d’orientació laboral.

El Servei Lingüístic et proposa una àmplia oferta 
de cursos perquè puguis ampliar la teva formació 
en l’aprenentatge d’idiomes.

Més informació: 
www.urv.cat/serveis

Aprèn més enllà 
de les aules

Aprèn 
i gaudeix

Teatre

Cant coral i orquestra

Esport

Solidaritat

Cinema

Art

Debat

Associacionisme

Gaudiràs d’una 
variada oferta cultural, 
esportiva i d’oci



Oficina de l’Estudiant
Màsters universitaris

Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona
977 779 944

postgrau@urv.cat
www.urv.cat/masters

Fundació URV. Centre de Formació Permanent
Títols propis de Postgrau

Av. Onze de Setembre, 112. 43203 Reus
977 779 950

postgrau@urv.cat
www.fundacio.urv.cat/formacio

La informació d’aquest catàleg s'ha redactat al febrer de 2020. 
En pots consultar la informació actualitzada a: www.urv.cat/masters.


