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Distàncies
a 1 hora de Barcelona, a 2 de Madrid, a 
2 hores de la serralada dels Pirineus i
a 1 hora del mar Mediterrani.

Clima
mediterrani amb influència continental. 
Hiverns freds i estius càlids.

Habitants
140.000

Catalunya

Barcelona

Lleida



Raons 
per venir a estudiar a la Universitat de Lleida

Primera universitat de l’Estat pel que fa als estudis d’empresarials 
i economia segons el primer rànquing mundial d’universitats de la 
Comissió Europea (U-Multirank 2014).

Quarta universitat de l’Estat en qualitat de la docència i setena en 
productivitat de la recerca segons el Rànquing ISSUE (Indicadors 
Sintètics del Sistema Universitari Espanyol) 2015.

Segona universitat de l’Estat pel que fa al percentatge d’excel·lència 
en lideratge de la seua producció científica, segons l’informe de la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2014.

Segona universitat més influent del món en Ciència i Tecnologia dels 
Aliments segons l’Informe de Thomson Reuters sobre l’estat de la 
innovació al 2015 en base a les publicacions a Web of Science.

La UdL

Universitat amb reconegut prestigi acadèmic i social.

Universitat a mida de l’estudiantat, amb un tracte individualitzat.

Universitat compromesa amb la realitat social.

Ampli programa propi de beques i ajudes a l’estudiantat.

Titulacions oficials a preus públics.

Pràctiques obligatòries en tots els graus.

Facilitat per participar en programes de mobilitat acadèmica, que 
permeten estudiar en altres universitats.

Instal·lacions noves, modernes i altament equipades i qualificades.

Ciutat amb una alta qualitat de vida, dinàmica i oberta.

Allotjament assequible: habitacions per llogar a partir de 150 euros, 
residències universitàries i habitatges universitaris.

Biblioteques distingides amb certificat de qualitat.

Programa d’orientació i inserció laboral per fomentar i facilitar 
l’entrada al mercat laboral de l’estudiantat i persones titulades.

Oferta d’assignatures i matèries impartides a través del campus virtual.

Activitats culturals i de lleure.

Universitat solidària que ofereix formació i experiència en l’àmbit de la 
cooperació i el desenvolupament internacional.

Formació contínua amplia i de qualitat per enfortir les capacitats
laborals.

Recerca i docència connectades, a través dels grups, instituts i 
centres de recerca.

Porta cap a Europa: oferta acadèmica adaptada a l’espai europeu 
d’educació superior.

Primera universitat de Catalunya, fundada l’any 1297.

Campus d’Excel·lència Internacional Vall de l’Ebre (Campus Iberus).



Àmbit de Salut
Educació per a la Salut
Investigació Biomèdica
Psicologia General Sanitària
Recerca en Salut

Àmbit de Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària
(L’alumne pot realitzar un itinerari formatiu a mida, cursant simultàniament 
assignatures dels diferents màsters (tant generalistes com a especialitzats). En 
finalitzar aquests estudis, i complir els programes formatius, podrà obtenir les 
titulacions dels màsters cursats)

Enginyeria Agronòmica
Gestió de Sòls i Agües
Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
Millora Genètica Vegetal
Protecció Integrada de Cultius
Sanitat i Producció Porcina

Àmbit de Gestió Forestal i del Medi Ambient
Enginyeria Forestal
Erasmus Mundus Mediterranean Forestry and Natural 
 Resources Management-Medfor
Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)
Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió 

del Medi Ambient

Àmbit d’Enginyeria i Tecnologies de la Informació
Enginyeria Industrial
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica i Computational Science (doble titulació)

Àmbit d’Educació, Ciències Socials i Humanitats
Creació d’empreses Audiovisuals i Convergència Digital
Educació Inclusiva
Ensenyament d’Español/Català per a Immigrants**
Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat*
Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d’Idiomes
Gestió Internacional del Turisme
Identitat Europea Medieval*
Llengües Aplicades*
Peritatge, Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art
Psicopedagogia
Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement*

Àmbit d’Activitat Física i Esport
Director Esportiu
Dret Esportiu
Gestió Esportiva
International Sports Law

Àmbit Jurídic i Econòmic
Advocacia
Advocacia i Ciències Jurídiques (doble titulació)
Advocacia i Sistema de Justícia Penal (doble titulació)
Ciències Jurídiques
Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Direcció i Gestió Laboral
Gestió Administrativa
Sistema de Justícia Penal

*Màster virtual

** 2 modalitats: virtual i semipresencial

ACCÉS 

1. Títol universitari oficial espanyol (llicenciatures, enginyeries, arquitec-
tures, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques i 
graus).

2. Títol universitari estranger homologat. La gestió correspon al Ministeri 
(http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/
universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/gestion-titulos.
html).

3. Titulació no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol 
de grau espanyol i, sempre que el país que expedeixi el títol el faculti 
per a l’accés als estudis de postgrau.

 La persona interessada ha de presentar un document, emès per la 
universitat on ha obtingut el títol d’accés o per l’autoritat competent 
d’aquell país, que acrediti que aquest títol permet accedir als estudis 
de postgrau. La gestió correspon a la UdL. 

 La comissió d’estudis del màster comprovarà aquests requisits abans 
d’admetre a l’estudiant amb titulació no homologada.

PREINSCRIPCIÓ
Març, juliol i setembre

DURADA
D’1 a 2 anys (60, 90 o 120 crèdits).

COST
Preu públic: entre 41 i 66 euros el crèdit. Encara que la Universitat de 
Lleida bonifica en un 30% els preus d’alguns dels seus
màsters.

BEQUES
Informació sobre beques i ajudes:
www.udl.cat/serveis/upd/beques_cat.html

MÉS INFORMACIÓ
www.udl.cat/estudis/poficials.html
info@udl.cat

Màsters universitaris
NOUS MÀSTERS CURS 2016-2017

Comunicació Política i Màrqueting Digital
Emprenedoria Social i Cooperativa
Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació 

Social
Gestió Sostenible de Recursos i Destins Turístics
Màrqueting & Social Media
Odontologia en Tres Dimensions
Relacions Internacionals i Governança Turística Mundial

www.udl.cat/estudis/poficials.html



Àmbit de Salut

Educació per a la Salut
Màster que capacita al professional perquè arribi a ser especialista en 
educació per a la salut i perquè pugui respondre com a expert a les de-
mandes sobre aquest tema des dels diferents nivells d’intervenció.

60 crèdits
Semipresencial
ssaez@infermeria.udl.cat
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Investigació Biomèdica
Màster que forma a investigadors plenament capacitats per a dur a terme 
un projecte de recerca i coneixedors dels models d’estudi i les tècniques 
més capdavanteres. Ofereix les eines necessàries per afrontar amb èxit 
les possibles sortides professionals en recerca bàsica i clínica, a través 
del Doctorat, en la indústria biotecnològica, la comunicació i edició cientí-
fiques, el monitoratge d’assajos clínics i la gestió de la recerca.

60 crèdits
Presencial
sanchezdelatorre@cmb.udl.cat; marta.llovera@cmb.udl.cat
Facultat de Medicina

Psicologia General Sanitària
Màster que prepara per a la detecció i intervenció psicològica dels pro-
blemes emocionals, de relació i de naturalesa psicopatològica relacionats 
amb la salut mental. S’adquireixen les habilitats professionals basades en 
el bagatge científic de la psicologia aplicada a l’àmbit de la salut i de la 
Psicologia General Sanitària.

90 crèdits
Presencial
aluja@pip.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Recerca en Salut
Es tracta d’un màster de caràcter científic que té com a objectiu prin-
cipal formar els alumnes en aquelles competències relacionades amb 
l’adquisició de coneixements en matèria de metodologia de la investiga-
ció, així com en la seva aplicació en el desenvolupament de la recerca en 
les ciències de la salut. Està adreçat a titulats de l’àmbit de ciències de 
la salut: infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors socials, nutri-
cionistes i dietistes, així com qualsevol altre titulat que vulgui investigar 
en el camp de la salut. El màster dóna accés al Doctorat en Salut de la 
Universitat de Lleida i al de Cures Integrals en Serveis en Salut, aquest 
últim doctorat interuniversitari entre la Universitat de Lleida, Universitat de 
Vic – Universitat Central de Catalunya, Universidad de Jaén i l’Instituto de 
Salud Carlos III.

90 crèdits
Semipresencial
recerca.salut@infermeria.udl.cat
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. Interuniversitari

Àmbit de Ciència i Tecnologia Agrària i 
Alimentària
Enginyeria Agronòmica
Màster que habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer Agrònom 
que és el tècnic superior amb capacitat per a la gestió, per al projec-
te i la planificació d’activitats agroalimentàries i mediambientals com la 
producció agrícola i ramadera, la transformació d’aliments, el disseny 
d’infraestructures rurals, la gestió del territori, etc. tot això en un context 
de sistemes.

90 crèdits
Presencial
dbabot@prodan.udl.cat
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Gestió de Sòls i Aigües
Màster que forma en els principis bàsics de maneig de sòls i aigües en 
l’àmbit agrícola, forestal i hidrològic, en l’ús racional de tots dos recursos i 
que prevegi els riscos. Es basa en la generació i ús de la informació sobre 
sòls i aigües, del diagnòstic dels riscos de degradació i de les tècniques 
de gestió per preveure’ls o mitigar-los.

90 crèdits
Presencial
rosa.poch@macs.udl.cat
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. Interuniversitari

Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
La indústria agroalimentària afronta dues realitats: la seva bona salut i 
la necessitat ineludible d’adaptació contínua. Una adaptació necessària, 
mitjançant la innovació, per acomodar-se als vertiginosos canvis que ex-
perimenten els hàbits alimentaris, totalment supeditats al ritme de vida 
actual. L’objectiu formatiu d’aquest màster és oferir als alumnes les com-
petències i habilitats perquè puguin realitzar aquesta gestió i innovació de 
la millor forma possible.

60 crèdits
Presencial
vsanchis@tecal.udl.cat
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Millora Genètica Vegetal
Màster que capacita per desenvolupar noves varietats adaptades a les 
diferents condicions ambientals, amb millor aprofitament dels insumos 
i integrades en sistemes agraris viables ambiental i econòmicament. 
Integra instruments de biologia molecular, biologia cel·lular, genòmica, 
biotecnologia i bioinformàtica per millorar l’eficàcia dels programes de 
millora tradicionals.

120 crèdits
Presencial
iamz@iamz.ciheam.org
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Protecció Integrada de Cultius
Màster que forma en els àmbits de control de plagues, malalties i males 
herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, 
també forma investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous 
mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

90 crèdits
Presencial
ralbajes@pvcf.udl.cat
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. Interuniversitari

Sanitat i Producció Porcina
Màster que forma tècnics que contribueixin a la cadena de producció 
porcina, sobre la base d’un sistema de producció eficaç a nivell tècnic i 
econòmic, utilitzant tècniques de producció respectuoses amb el medi 
ambient i benestar dels animals.

60 crèdits
Semipresencial
masterporcino@prodan.udl.cat
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. Interuniversitari

info@udl.cat



Àmbit de Gestió Forestal i del Medi Ambient
Enginyeria Forestal
Màster que té com a objectiu formar tècnics en aquest sector, i habilitar-
los per a l’exercici de la professió d’Enginyer Forestal. A més, ofereix als 
estudiants una formació en els àmbits de gestió, disseny i innovació del 
mitjà rural forestal.

72 crèdits
Presencial
peman@pvcf.udl.cat
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Erasmus Mundus Mediterranean Forestry and Natural Resources 
Management-Medfor
The MEDfOR consists on a Master’s programme offered by a Consortium 
(University of Lisbon, Portugal, University of Padova, Italy, University of 
Lleida, Spain, University of Valladolid, Spain, Technical University of Ka-
radeniz, Turkey, University of Tuscia, Italy, Portuguese Catholic University, 
Portugal) that includes seven globally top ranked universities supported 
by a consultation panel and sixteen associated partners that come from 
leading international research and outreach organizations in all scientific 
areas of interest to Mediterranean forestry and natural resources mana-
gement.

120 credits to be taken in at least two universities from different 
countries
In-person learning
jantonio.bonet@pvcf.udl.cat
School of Agrifood and Forestry Science and Engineering

Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)
Màster que proporciona coneixements teòrics i pràctics per al desenvo-
lupament d’activitats professionals relacionades amb els diferents llocs 
de treball de caràcter tècnic del sistema de maneig d’emergències. Pro-
porciona coneixements i eines avançades per a la gestió preventiva del 
paisatge forestal enfront dels incendis, oferint una visió avançada de la 
planificació i ordenació del territori, subjecta a criteris d’eficiència econò-
mica, efectivitat i rendibilitat operacional de les accions de control i ex-
tinció. Amb la finalitat de completar l’oferta formativa, ha estat inclòs un 
mòdul dirigit a la revisió i actualització de procediments i tècniques per 
escometre els treballs de restauració post-foc.

90 crèdits
Semipresencial
dmolina@pvcf.udl.es
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. Interuniversitari

Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió 
del Medi Ambient
Màster que forma en l’àmbit de la planificació per al desenvolupament de 
les àrees rurals i la gestió del medi ambient mitjançant l’anàlisi i la inte-
gració dels components naturals, econòmics i socials que conformen els 
sistemes rurals, i l’aplicació de tècniques modernes d’avaluació de recur-
sos i de gestió de la informació com a eines per a la presa de decisions a 
la planificació de l’espai rural.

120 crèdits
Presencial
fanlo@pvcf.udl.es
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Àmbit d’Enginyeria i Tecnologies de la Informació
Enginyeria Industrial
Màster que habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer Industrial 
que amplia les competències dels enginyers tècnics obrint-los noves 
perspectives professionals. Es tracta d’un màster generalista en el qual 
es veuen temàtiques molt àmplies de l’enginyeria com la gestió, la mecà-
nica, l’electrònica, l’energia, la construcció, les instal·lacions, etc. Aquest 
màster s’ofereix també en formació dual (màxim de 5 places), on part 
dels continguts es tracten en una de les empreses punteres adherides al 
màster a través d’un contracte laboral en formació.

120 crèdits
Presencial
acastell@diei.udl.cat
Escola Politècnica Superior

Enginyeria Informàtica
This master gives access to the profession of computer engineer by pro-
viding the required expertise and knowledge to lead and develop innova-
tive projects related to ICTs, which are currently essential in local, national 
and international companies.

90 credits
Blended course
jlerida@diei.udl.cat
Polytechnic School

Enginyeria Informàtica i Computational Science
Aquesta doble titulació neix amb la voluntat d’oferir als estudiants de 
qualsevol de les dues universitats (Universitat de Lleida-EPS i Institut 
Teknologi Bandung) la possibilitat d’assolir una segona titulació en una 
universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties 
d’èxit els seus futurs reptes laborals i els obri les portes al mercat laboral 
Europeu i Asiàtic. Amb aquesta doble titulació els estudiants d’ambdues 
universitats tindran l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any acadèmic 
(10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre un títol d’ambdues 
institucions.

109,5 crèdits
Presencial
jlerida@diei.udl.cat
Escola Politècnica Superior

Àmbit d’Educació, Ciències Socials i Humanitats
Creació d’Empreses Audiovisuals i Convergència Digital
Màster que especialitza en el desenvolupament de projectes de produc-
ció i de projectes empresarials en el nou escenari de la convergència 
digital amb especial atenció a la convergència entre la televisió i internet i 
les noves plataformes de distribució i consum audiovisual.

90 crèdits
Semipresencial
lberges@filcat.udl.cat
Facultat de Lletres. Interuniversitari

Educació Inclusiva
Màster professionalitzador i de recerca que capacita per dissenyar, apli-
car i avaluar propostes i plantejaments educatius que promoguin canvis 
per assegurar una inclusió real de totes les persones i contribueixin al 
desenvolupament d’institucions escolars i socials inclusives o bé capaci-
ta per investigar i fer una tesi doctoral sobre aquestes mateixes propostes 
i plantejaments inclusius.

60 crèdits
Semipresencial
gjove@pip.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Interuniversitari

Màsters universitaris

www.udl.cat/estudis/poficials.html



Ensenyament d’Español/Català per a Immigrants
Màster que forma per ensenyar la llengua i la cultura a persones que 
no tenen l’espanyol o el català com a llengua materna, especialment en 
contextos d’immigració; a persones que desitgin treballar en el disseny, 
elaboració i/o edició de materials didàctics pensats per a l’aprenentatge 
d’una llengua i una cultura estrangeres; o a persones que desitgin tre-
ballar en mediació intercultural i en integració de col·lectius estrangers.

60 crèdits
Semipresencial/Virtual
macalero@filcef.udl.cat
Facultat de Lletres

Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat
Màster dirigit a la formació d’experts i expertes en l’aplicació de la pers-
pectiva de gènere a les tasques professionals, en el tractament de la 
violència de gènere i en l’aplicació de la categoria “gènere” a la recerca 
en l’àmbit de les ciències jurídiques, humanes i socials.  

60 crèdits
Virtual
macalero@filcef.udl.cat aromero@dpub.udl.cat
Facultat de Dret i Economia

Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes
Màster que habilita per poder exercir com a professor/a en un centre de 
secundària públic, concertat o privat tant en l’àmbit de l’ensenyament se-
cundari obligatori i/o postobligatòria, en centres d’educació secundària, 
batxillerat, formació professional i escoles d’idiomes. La UdL imparteix les 
especialitats d’Educació Física i d’Anglès.

60 crèdits
Presencial
secretaria@fce.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Gestió Internacional del Turisme
L’objectiu d’aquest màster és construir una forta base de coneixement 
de la indústria hotelera des d’una perspectiva internacional i sempre des 
d’una visió de directiu. Desenvolupar les habilitats directives necessàries 
d’un gestor global d’empreses hoteleres i de restauració per aconseguir 
que es desenvolupi un treball col·laboratiu, assertiu i participatiu entre 
tots els membres de l’equip.

60 crèdits
Presencial
comunicacion@ostelea.com
Escola Universitària de Turisme Internacional Ostelea (Barcelona)

Identitat Europea Medieval
Màster que prepara per a la recerca en Estudis Medievals. L’estudiant 
rep una base comuna de 20 crèdits i després pot triar una de les tres 
opcions, que li seran reconegudes en el títol, en història medieval (Cons-
trucció històrica d’Europa), en història de l’art (Intercanvis i difusió artística 
a Europa) o en filologies (Llengües i literatures en l’edat mitjana).

60 crèdits
Virtual
medieval@historia.udl.cat
Facultat de Lletres. Interuniversitari

Llengües Aplicades
Màster online acreditat (per l’AQU-Catalunya, curs 2014-15) que forma 
professionals en la gestió de la comunicació en situacions de plurilingüis-
me i multiculturalitat. Les assignatures s’agrupen en tres àmbits: comu-
nicació intercultural; ensenyament de llengües en entorns multilingües; i 
mediació lingüística en empreses i institucions (terminologia, traducció, 
edició de textos). Al màster hi participen uns 20 especialistes i investiga-
dors doctors amb una àmplia trajectòria en el camp de les aplicacions 
professionals de les llengües.

60 crèdits
Virtual
gmancho@dal.udl.cat
Facultat de Lletres

Peritatge, Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art
Primer màster d’Espanya en emprenedoria i alta professionalització en 
Història de l’Art. Sorgeix com a resposta a una creixent demanda so-
cial en la formació de professionals experts en art, en tots els aspec-
tes relatius a l’estudi, investigació i difusió del patrimoni artístic i cultural. 
Es dirigeix a una formació en la praxi empírica i estudis aplicats, a peu 
d’obra, amb l’objectiu de millorar, de forma convincent, eficaç i sostingu-
da, l’ocupabilitat dels historiadors de l’art. El seu principal objectiu és la 
formació de professionals experts en art, capaços de crear, desenvolupar 
i gestionar la seva pròpia empresa.

60 crèdits
Presencial
masterart@udl.cat
Facultat de Lletres

Psicopedagogia
Màster que capacita per intervenir en l’organització sistematitzada del 
coneixement, i com a disciplina amb validesa intrínseca, actua en un do-
ble vessant: sobre el subjecte-grup i les seves particularitats, i sobre els 
processos formatius. La Psicopedagogia encara que creada inicialment 
amb una orientació clarament escolar, amb el temps, ha pogut traspassar 
l’orientació merament formal i situar-se, a més, dins dels processos no 
formals de tipus: informatius, assistencials, laborals, etc.

60 crèdits
Presencial
secretaria@fce.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement
Màster que capacita -des d’una orientació d’innovació i/o recerca Educa-
tives- per a la planificació, organització i gestió de processos d’e-learning; 
per al disseny i desenvolupament d’entorns tecnològics, materials multi-
mèdia i escenaris d’aprenentatge i per fer un ús estratègic de la informa-
ció i el coneixement.

60 crèdits
Virtual
carrera@pip.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Interuniversitari

info@udl.cat



Àmbit d’Activitat Física i Esport
Director Esportiu
Màster que respon a les necessitats actuals de l’exercici professional 
dels directors esportius en els diferents àmbits d’aplicació: federacions, 
clubs professionals, clubs esportius, escoles esportives, centres de tec-
nificació, centres de fitness, etc. Permet aconseguir un nivell òptim de 
coneixement i domini tant dels continguts com de les habilitats personals 
relacionades amb l’àmbit esportiu, dels recursos humans i de gestió.

60 Crèdits
Presencial
directoresportiu@inefc.es
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Dret Esportiu
Màster que forma en el dret, tant públic com a privat, dels àmbits espe-
cífics de l’esport. S’ofereixen dos itineraris, un de caràcter professionalit-
zador dirigit essencialment a la inclusió al mercat de treball professional i 
un altre de caràcter investigador per qui vulgui obtenir el títol de Doctor.

60 crèdits
Presencial
acamps@inefc.es
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Gestió Esportiva
Màster que especialitza en gestió esportiva en cadascun dels àmbits es-
pecífics de l’esport per poder respondre a les necessitats actuals del 
fenomen esportiu. S’ofereixen dos itineraris, un de caràcter professiona-
litzador dirigit a la inclusió al mercat de treball professional i un altre de 
caràcter investigador per qui vulgui obtenir el títol de Doctor.

60 Crèdits
Presencial
gestioesportiva@inefc.es
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

International Sports Law
Màster que especialitza en les peculiaritats que ofereix el dret quan ha de 
ser aplicat al fenomen esportiu i, especialment, en el context internacional 
dins del marc del Moviment Olímpic i les Federacions Internacionals. Està 
previst oferir el màster en dues versions lingüístiques diferenciades, una 
en espanyol per als alumnes provinents de l’àrea Iberoamericana i una 
altra en anglès per a alumnes provinents de la resta del món.

60 crèdits
Presencial
acamps@inefc.udl.cat
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Àmbit Jurídic i Econòmic
Advocacia
Màster organitzat en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Llei-
da que faculta per concórrer a la prova que d’acord amb la Llei i el regla-
ment d’accés a l’advocacia dóna lloc a l’obtenció del títol d’advocat/a.

90 crèdits
Presencial
mcastillo@dpub.udl.cat
Facultat de Dret i Economia

Advocacia i Ciències Jurídiques
Projecte singular que reuneix diferents institucions, universitàries i profes-
sionals, amb un objectiu comú: proporcionar als graduats i graduades en 
Dret una formació d’excel·lència que, en el nou marc legal, els permeti, 
no només superar el futur examen oficial, sinó, sobretot, afrontar amb les 
màximes garanties d’èxit la seva carrera professional. Els dos itineraris 
d’especialització que ofereix el Màster en Ciències Jurídiques són: Dret 
de l’empresa i Dret internacional i de la Unió Europea.

126 crèdits
Semipresencial
mcastillo@dpub.udl.cat / pbarron@dpriv.udl.cat
Facultat de Dret i Economia

Advocacia i Sistema de Justícia Penal
Tot i que el màster d’advocacia contribueix a la formació pràctica de 
base necessària per a l’exercici de la professió, no cobreix suficientment 
l’àmbit de l’especialització. La formulació de la doble titulació màster en 
advocacia/màster en sistema de justícia penal permet conjugar la for-
mació pràctica general per l’exercici de la professió amb l’especialització 
en l’àmbit jurídico-penal requerides per poder exercir com advocat pe-
nalista.
Amb la doble titulació màster en advocacia/màster en sistema de justícia 
penal es vol oferir a l’estudiantat del grau en Dret que vulgui exercir com 
advocat especialitzat en Dret Penal tota la formació teòrica-pràctica ne-
cessària per exercir aquesta professió amb èxit.

129 crèdits
Presencial
mcastillo@dpub.udl.cat / cvillacampa@dpub.udl.cat
Facultat de Dret i Economia. Interuniversitari

Ciències Jurídiques
Màster dirigit a l’especialització de juristes, tant del sector privat especial-
ment advocats en exercici, com de l’administració. Se centra bàsicament 
en Dret de la contractació privada i pública i té diverses optatives a triar 
en funció de l’especialitat que es vulgui obtenir.

60 crèdits
Semipresencial
pbarron@dpriv.udl.cat
Facultat de Dret i Economia

Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Màster dirigit als titulats que vulguin desenvolupar les seves competèn-
cies i coneixements en comptabilitat, finances i auditoria, com a elements 
fonamentals d’informació sobre empreses i entitats en general.

60 crèdits
Presencial
xavisabi@aegern.udl.cat
Facultat de Dret i Economia

Direcció i Gestió Laboral
Màster que forma professionals d’alt nivell en l’àmbit de les relacions 
laborals, recursos humans i direcció d’empresa tant en l’àmbit privat com 
en el públic. I tot això dins de l’àmbit de construcció europea: aspectes 
jurídics i econòmics.

60 crèdits
Presencial
capadministracio@eurl.es
Escola Universitària de Relacions Laborals

Màsters universitaris

www.udl.cat/estudis/poficials.html



Doctorats
Gestió Administrativa
Màster que té com a objectiu l’adquisició per part de l’alumnat d’una 
formació avançada de caràcter professional i especialitzada, dirigida a 
persones graduades en l’àmbit de les ciències jurídiques, econòmiques, 
polítiques, empresarials, sociològiques i socials, amb caràcter general, 
com a Gestors Administratius. Tot això en el marc de l’Estatut Orgànic de 
la professió de Gestor Administratiu.

60 crèdits
Semipresencial
lsalamero@dpub.udl.cat
Facultat de Dret i Economia

Sistema de Justícia Penal
El màster analitza en profunditat les disciplines que conflueixen en el 
funcionament del sistema de justícia penal, especialment les branques 
del coneixement jurídic que incideixen en aquest funcionament, com 
el dret processal penal, el dret penal substantivo o el dret penitenciari i 
l’execució penal. A més de les matèries de base més empírica que expli-
quen la gènesi del delicte i els efectes que aquest genera en les víctimes, 
com la Criminologia i la Victimologia.

60 crèdits
Semipresencial
cvillacampa@dpub.udl.cat
Facultat de Dret i Economia. Interuniversitari

NOUS MÀSTERS CURS 2016-2017

Comunicació Política i Màrqueting Digital
L’excel·lència en les Ciències de la Comunicació és cada vegada més 
necessària en un món globalitzat de la Societat de la Informació. Dotar 
d’un nombre d’experts comunicadors i d’assessors qualificats per per-
feccionar la comunicació política i sociològica en el teixit empresarial i 
institucional d’un entorn dinàmic i canviant és l’objectiu d’aquest màster.

60 crèdits
Semipresencial
coordinacion@nextibs.com
Next Internacional Business School (Madrid)

Emprenedoria Social i Cooperativa
Podeu demanar informació a: eees@udl.cat

Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social 
L’objectiu general d’aquest màster és formar a professionals i investiga-
dors en competències i valors per a la gestió i l’avaluació dels projectes 
d’intervenció psicològica, social i educativa per a la transformació social.

60 crèdits
Semipresencial
mastergestioavaluacio@udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Gestió Sostenible de Recursos i Destins Turístics
L’objectiu d’aquest màster és formar a professionals i directius que liderin 
el canvi cap a una planificació i gestió més sostenible de l’activitat turís-
tica, ja sigui en l’administració pública o en el sector privat, aprenent a 
gestionar el patrimoni cultural i natural des d’una perspectiva integrada 
i de sostenibilitat. Dissenyant així estratègies i plans de dinamització i 
diferenciació turística basats en la sostenibilitat. 

60 crèdits
Presencial
comunicacion@ostelea.com
Escola Universitària de Turisme Internacional Ostelea (Barcelona)

Màrqueting & Social Media
El màster en Màrqueting & Social Media (M&SM) té com a objectiu formar 
a professionals d’alt nivell en la direcció, planificació i gestió del màrque-
ting digital i dels social media, tant en àmbits públics com privats. En la 
societat actual són més necessaris que mai els professionals de màrque-
ting que dominin les TIC, avesats a la innovació, amb visió global i que 
sàpiguen aprofitar el seu potencial per a la comercialització de productes i 
serveis. El màster compta amb una especialització en turisme (e-tourism), 
un sector clau en l’economia. Aquest màster està dirigit a professionals 
i graduats en turisme, ADE i altres branques de coneixement (geografia, 
comunicació, enginyeries, etc.) que desitgin una especialització.

60 crèdits
Semipresencial
estela.marine@aegern.udl.cat
Facultat de Dret i Economia

Odontologia en Tres Dimensions
L’objectiu general del títol és impulsar l’excel·lència en el diagnòstic i trac-
tament odontològic multidisciplinari mèdic quirúrgic, utilitzant les noves 
tecnologies 3D i la selecció de la terapèutica actual, basada en el co-
neixement científic i la recerca, per a la màxima preparació professional.

60 crèdits
Semipresencial
eden.formacion@gmail.com
Facultat de Medicina

Relacions Internacionals i Governança Turística Mundial
Màster que té com a objectiu proporcionar als alumnes una formació 
específica en el funcionament i desenvolupament de les relacions inter-
nacionals i turístiques, sobre una sòlida base acadèmica però amb una 
projecció professional. Ofereix una formació integral i completa del marc 
legal i l’aplicació de protocol en les relacions internacionals per a profes-
sionals d’organitzacions d’àmbit internacional.

60 crèdits
Presencial
comunicacion@ostelea.com
Escola Universitària de Turisme Internacional Ostelea (Barcelona)

info@udl.cat



Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària
(Doctorat amb Menció d’Excel·lència)
Àmbits de línies de recerca

Agrometeorologia i Medi Ambient
Agronomia i Producció Hortofructícola
Anàlisi i Qualitat dels Aliments
Control i Ecologia de Plagues Agrícoles i Malherbologia
Millora Genètica de Conreus i Biotecnologia Vegetal
Noves Alternatives a la Producció Agrària
Producció Animal
Tecnologia de Postcollita
Tecnologia dels Aliments

Doctorat en Dret i Administració d’Empreses
Àmbits de línies de recerca

Administració d’Empreses i Informació Financera
Dret Civil i Dret Administratiu
Dret Internacional Públic, Relacions Internacionals i Dret de la Unió  Europea
Sistema de Justícia Penal i Victimologia

Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida
(Doctorat amb Avaluació favorable de l’ANECA)
Àmbits de línies de recerca

Cognició i Context Mediat per les TIC
Competències, Tecnologia, Educació i Societat
Desenvolupament Organitzacional
Educació Matemàtica
Estudis Poblacionals de Fenotips Intermedis d’Interès en la Comprensió en les 

Funcions Cognitives Humanes i de la Psicopatologia Humana
Estudis sobre l’Edat i el Curs de Vida a través de la Literatura, el Cine i Altres 

Arts Representacionals
Grup d’Estudis sobre Societat, Educació i Cultura
Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut
Mediació Lingüística
Models Estadístics d’Avaluació Psicològica i Psicobiològica de la Personalitat
Moviment Humà
Plurilingüisme i Educació
Recerca en Orientació Psicopedagògica
Societat, Immigració i Escola

Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural
(Doctorat amb Menció d’Excel·lència)
Àmbits de línies de recerca

Botànica i Ecofisiologia Forestal
Fauna
Funcionament de l’Ecosistema
Medi Ambient, Ecologia i Pastoralisme
Paisatge
Patologia Vegetal
Recursos Forestals i Producció Forestal
Usos i Serveis Demandats per la Societat

Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació
(Doctorat amb Menció d’Excel·lència)
Àmbits de línies de recerca

Computació Distribuïda
Criptografia i Grafs (CiG) + Didàctica de la Matemàtica (DM)
Energia i Maquinària Agroindustrial + Robòtica i Processat del Senyal
Energia Solar i Física d’Edificis
Intel·ligència Artificial (IA) + Interacció Persona-Ordinador (IPO)
Sistemes Dinàmics + Models de Decisió, Computació i Simulació

Doctorat en Salut 
(Doctorat amb Menció d’Excel·lència)
Àmbits de línies de recerca

Anàlisi Econòmic i Salut
Biologia Molecular de Llevats
Bioquímica de l’Estrès Oxidatiu
Cicle Cel·lular
Cirurgia Experimental
Desenvolupament i Evolució del Cervell
Epidemiologia Aplicada
Farmaco-epidemiologia
Farmacologia Experimental
Fisiopatologia Metabòlica
Fonaments Biològics dels Trastorns Mentals
Genètica de Malalties Complexes
Immunologia i Endocrinologia
Infermeria i Salut
Malalties de la Pleura
Modelització Matemàtica de Processos Metabòlics
Nefrologia Experimental
Neurobiologia Molecular i del Desenvolupament
Neurociències Clíniques
Patologia de la Motoneurona
Patologia Digestiva i Onco-hematològica
Patologia Mamària
Patologia Neuromuscular Experimental
Patologia Oncològica
Patologia Respiratòria
Senyalització Cel·lular i Apoptosi
Senyalització en Llevats
Senyalització Oncogènica i del Desenvolupament
Senyalització per Calci i Diferenciació Cel·lular

Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura 
(Doctorat amb Menció d’Excel·lència)
Àmbits de línies de recerca

Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Desenvolupament i Cooperació Internacional
Estudis de Gènere
Estudis sobre el Joc i l’Esport
Estudis sobre Joventut i Societat
Filologia Catalana i Occitana
Filologia Clàssica
Filologia Francesa
Filologia Hispànica
Filologia Anglesa i Lingüística
Geografia i Sociologia
Historia
Història de l’Art
Llengües Aplicades
Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local
Traducció i Interpretació

Doctorat en Activitat Física i Esport
Àmbits de línies de recerca

Activitat Física i Salut, Programes de Promoció i Intervenció
Cinesiologia
Dret en l’Esport
Estudis Observacionals en Esport
Estudis Observacionals en Motricitat i Dansa
Gestió en l’Esport
Habilitats Comunicatives i d’Intervenció en Educació Física
Jocs Esportius i Conductes Motrius en la Competició
Jocs Esportius i Cultura Juvenil
Jocs Esportius, Educació, Conflictes i Diversitat Cultural
Jocs Esportius, Emocions i Benestar
Lesió Esportiva i Reeducació Funcional
Resposta d’Inflamació i Estrès Oxidatiu en la Resposta a l’Exercici Físic
Valoració de l’Adaptació Biològica a l’Esforç i de la Condició Física

Doctorats interuniversitaris:
Electroquímica, Ciència i Tecnologia
Tecnologia Educativa
Cures Integrals i Serveis en Salut
Patrimoni, Societats i Espais de Frontera

Doctorats

www.doctorat.udl.cat doctorat@aga.udl.cat



Alumnat 11.000

Professorat 950

Personal d’administració i serveis 430

Programes d’intercanvi
280 alumnes han vingut a la UdL
240 alumnes han anat a altres universitats

Biblioteca
354.000/284.000 volums/títols
5.000 revistes
22.300 recursos electrònics
1.800 espais de lectura/estudi

Recerca
93 grups de recerca reconeguda
600 investigadors

Activitats culturals

Allotjament i residències universitàries

Beques i ajuts

Bicicletes

Esports

Llengües

Mobilitat

Servei d’atenció psicològica a l’estudiantat

Servei d’igualtat d’oportunitats i promoció de les dones

Servei d’orientació laboral i borsa de treball

UdLxtothom (Atenció a la discapacitat)

Voluntariat i cooperació

www.udl.cat/perfils/alumnes.html

Serveis destacats per a 
l’estudiantat

ACCÉS

1.  Amb títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari.
2. Amb títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de 

l’espai europeu d’educació superior (EEES), que habiliti per a l’accés 
a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits 
ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals com a 
mínim 60 han de ser de nivell de màster.

3. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, 
la durada del qual, conforme a les normes de dret comunitari, sigui, 
com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cur-
sar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que 
el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de for-
mació en investigació, equivalents quant a valor formatiu als crèdits 
d’investigació procedents d’estudis de màster.

4. Les persones amb titulació universitària que, amb l’obtenció prèvia de 
plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de for-
mació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva 
almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol 
oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

5. Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius 
estrangers, sense que sigui necessària l’homologació, amb la compro-
vació prèvia per la UdL que aquest acredita un nivell de formació equi-
valent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al 
país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. 

6. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de llicenciat o llicenciada, 
enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, conforme al sistema 
anterior a l’entrada en vigor de l’espai europeu d’educació superior, 
si així ho decideix la comissió acadèmica del programa de doctorat a 
la vista de l’expedient acadèmic del candidat o candidata i considera  
que compleix el requisits d’accés establerts en l’article 6.2.a del Reial 
decret 99/2001, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
de doctorat.

INSCRIPCIÓ
Durant tot l’any

MATRÍCULA
Nou accés: durant tot l’any
2n curs i següents: entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre

DURADA
Temps complet: 3 anys aproximadament
Temps parcial: 5 anys aproximadament

COST PER ANY
540 euros, aproximadament

BEQUES
Informació sobre beques i ajudes:
www.doctorat.udl.cat/beques_i_ajuts.html

MÉS INFORMACIÓ
www.doctorat.udl.cat
doctorat@aga.udl.cat

La UdL en xifres
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