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Màsters i Doctorats

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.

Catalunya

Lleida

Clima
mediterrani amb influència continental.
Hiverns freds i estius càlids.
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La UdL, Campus d’Excel·lència Internacional Iberus
Primera universitat de l’Estat en lideratge
d’excel·lència investigadora en l’àrea d’agricultura i
ciències biològiques (FECYT 2016)
Segona universitat més influent del món en Ciència i
Tecnologia dels Aliments (Thomson Reuters 2015)
Quarta universitat de l’Estat en docència i setena en
recerca (ISSUE 2016)

Raons

per venir a estudiar a la Universitat de Lleida
Universitat amb reconegut prestigi acadèmic i social.
Universitat a mida de l’estudiantat, amb un tracte individualitzat.
Universitat pionera a Catalunya en formació dual.
Ampli programa propi de beques i ajuts a l’estudiantat.
Titulacions oficials a preus públics.
Pràctiques en empreses obligatòries en tots els graus.
Oferta de titulacions úniques.
Formació contínua amplia i de qualitat per enfortir les capacitats
laborals.
Facilitat per participar en programes de mobilitat acadèmica, que
permeten estudiar en altres universitats.
Programa d’orientació i inserció laboral per fomentar i facilitar
l’entrada al mercat laboral de l’estudiantat i persones titulades.
Recerca i docència connectades, a través dels grups, instituts i
centres de recerca.
Activitats culturals i de lleure.
Universitat solidària que ofereix formació i experiència en l’àmbit de la
cooperació i el desenvolupament internacional.
Primera universitat de Catalunya, fundada l’any 1297.
Campus d’Excel·lència Internacional Vall de l’Ebre (Campus Iberus).
Instal·lacions noves, modernes i altament equipades.
Biblioteques distingides amb certificat de qualitat.
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.

Màsters universitaris
Àmbit de Salut

Educació per a la Salut
Investigació Biomèdica
Neuropsicologia
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

NOUS MÀSTERS
Enginyeria de l’Aigua i Recursos Hídrics
Enginyeria del Cuir
Fructicultura
Gestió d’Àrees de Muntanya
MBA in Hospitality
Pràctica Clínica Avançada i Metodologia de l’Ensenyament
amb Simulació

Àmbit de Gestió Forestal i del Medi Ambient

Enginyeria de Forests
Erasmus Mundus en Modelització Espaial i Ecològica en la Ciència
Forestal Europea
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

Comunicació del Patrimoni Cultural i Natural
Educació Inclusiva
Ensenyament d’Español/Català per a Immigrants**
Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat*
Formació Avançada del Professorat d’Educació Infantil i Primària
Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes
Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social
Gestió Internacional del Turisme
Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins
Governança Turística Mundial
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
Dret Esportiu Internacional / International Sports Law
Gestió Esportiva

Àmbit Jurídic i Econòmic

Advocacia
Advocacia i Sistema de Justícia Penal (doble titulació)***
Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Comunicació Política Avançada
Direcció i Gestió Laboral
Gestió Administrativa
Màrqueting de Mitjans Socials
Sistema de Justícia Penal
*Màster virtual
** 2 modalitats: virtual i semipresencial
*** 2 Modalitats: presencial i semipresencial

www.udl.cat/estudis/poficials.html

ACCÉS
1. Títol universitari oficial espanyol (llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques i
graus).
2. Títol universitari estranger homologat. La gestió correspon al Ministeri
(http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/
catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulosextranjeros).
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 màster.
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, en el país
expedidor del títol, als estudis de màster. 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 ajuts:
En cadascuna de les pàgines dels màsters i en www.udl.cat/ca/serveis/
aga/secciopreinscripciobeques/beques_ministeri/
MÉS INFORMACIÓ
www.udl.cat/estudis/poficials.html
info@udl.cat

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 demandes sobre aquest tema des dels diferents nivells d’intervenció.
60 crèdits
Semipresencial
ssaez@infermeria.udl.cat
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Investigació Biomèdica
Acreditat amb el segell Excel·lent per AQU Catalunya, aquest Màster forma investigadors plenament capacitats per a desenvolupar un projecte
de recerca propi, alhora que dóna a conèixer els models d’estudi i les
tècniques més capdavanteres de l’àmbit biomèdic. Així mateix, atorga
l’Acreditació com a personal usuari d’animals d’experimentació de la Generalitat de Catalunya. Aquests estudis ofereixen les eines necessàries
per afrontar amb èxit les possibles sortides professionals, ja sigui amb
la realització d’un Doctorat en recerca bàsica o clínica, com en el món
professional de la indústria biotecnològica, la comunicació i edició científiques, el monitoratge d’assajos clínics i la gestió de la recerca.
60 crèdits
Presencial
marta.llovera@cmb.udl.cat
Facultat de Medicina

Neuropsicologia
La realització d’aquest Màster permet rebre formació avançada per a
la comprensió de les relacions entre el cervell i el comportament humà,
obtenint una especialització professional per a l’avaluació, diagnòstic i
rehabilitació del comportament vinculat al funcionament patològic del sistema nerviós central al llarg de tot el cicle vital.
60 crèdits
Semipresencial
eduardo.blanco@pip.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Psicologia General Sanitària
Màster que prepara per a la detecció i intervenció psicològica dels problemes 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
jmoya@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 principal formar els alumnes en aquelles competències relacionades amb
l’adquisició de coneixements en matèria de metodologia de la investigació, 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, nutricionistes 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 projecte 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 experimenten els hàbits alimentaris, totalment supeditats al ritme de vida
actual. L’objectiu formatiu d’aquest màster és oferir als alumnes les competències 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
pons@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

Màsters universitaris
Àmbit de Gestió Forestal i del Medi Ambient
Enginyeria de Forests
Màster que té com a objectiu formar tècnics en aquest sector, i habilitarlos 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 en Modelització Espaial i Ecològica en la Ciència Forestal Europea
El Màster European Forestry és un programa d’ensenyament superior
en el camp de les ciències forestals, que va ser reconegut per la Comissió Europea durant els anys compresos entre 2004 i 2014 atorgant-li
el distintiu d’Erasmus Mundus. Els objectius formatius d’aquest màster
pretenen que l’alumne conegui el mercat forestal europeu, comprengui
els diferents sistemes ecològics forestals, el seu funcionament i les seues
implicacions en la societat i, en definitiva, accedeixi a un treball en empreses europees amb seu a diferents països, en l’Administració pública europea i ONG. Per això, els objectius que es plantegen oferiran una formació
específica, que donarà als alumnes competències en l’ús de programes
informàtics específics de l’ambient forestal, en l’anàlisi i valoració de les
implicacions mediambientals a la seua activitat professional i en la creació
i coordinació de grups de treball transnacionals. Es tracta d’un màster
internacional i interuniversitari on els alumnes han de cursar estudis en
un mínim de dos països, de manera que s’adquireix una doble titulació.
120 crèdits
Presencial
jalcazar@macs.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 Karadeniz, 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 management.
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 desenvolupament d’activitats professionals relacionades amb els diferents llocs
de treball de caràcter tècnic del sistema de maneig d’emergències. Proporciona 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 econòmica, efectivitat i rendibilitat operacional de les accions de control i extinció. 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

www.udl.cat/estudis/poficials.html

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 integració dels components naturals, econòmics i socials que conformen els
sistemes rurals, i l’aplicació de tècniques modernes d’avaluació de recursos 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,
per tant, amplia les competències dels enginyers tècnics obrint-los noves
perspectives professionals. El Màster ofereix 20 places i dota als estudiants de les competències, aptituds i actituds necessàries per dirigir i fer
realitat projectes innovadors en l’àrea de l’enginyeria industrial, imprescindibles avui en dia per a les empreses. És un màster generalista en el qual
es tracten temàtiques molt amplies de l’enginyeria com la gestió, la mecànica, l’electrònica, l’energia, la construcció, les instal·lacions, etcètera i
que alhora compta amb diversos itineraris d’especialització que ofereixen
una formació específica en: Sistemes Energètics, Sistemes Mecànics i
Sistemes de Control. També s’ofereix en la modalitat de Formació Dual
que es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un
entorn acadèmic i en un entorn professional: part dels continguts es tracten en una de les empreses punteres adherides al màster a través d’un
contracte laboral en formació. Disposa del segell europeu EUR-ACE©,
un segell de qualitat europeu dels programes de màsters d’enginyeria.
120 crèdits
Presencial
acastell@diei.udl.cat
Escola Politècnica Superior

Enginyeria Informàtica
Màster que dona accés a la professió d’enginyer informàtic, per tant,
amplia les competències dels graduats en enginyeria informàtica oferintlos noves perspectives professionals. El Màster ofereix 20 places i dota
als estudiants de les competències, aptituds i actituds necessàries,
per dirigir i fer realitat projectes innovadors en l’àrea de les tecnologies
d’informació i comunicació en empreses tant nacionals com internacionals. Es tracta d’un màster de formació avançada, de caràcter multidisciplinària que alhora compta amb diversos itineraris d’especialització
que ofereixen una formació específica en: Enterprise Resource Planning
Systems (ERPS), Big Data Analytics i VideoGame Development. Les classes i els materials docents s’imparteixen en anglès. Per aquest motiu es
recomana accedir amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú
de referència per a les llengües (MECR). També s’ofereix en la modalitat
de Formació Dual que es basa en el principi de complementarietat dels
aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional: part
dels continguts es tracten en una de les empreses punteres adherides
a màster a través d’un contracte laboral en formació. Disposa del segell
europeu EURO-Inf©, un segell de qualitat europeu dels programes de
màster d’enginyeria informàtica.
90 crèdits
Presencial
jlerida@diei.udl.cat
Escola Politècnica Superior

Enginyeria Informàtica i Computational Science
La internacionalització dels estudis i dels estudiants és una prioritat a la
Universitat de Lleida. Prioritat que té el doble objectiu d’augmentar la
pluralitat dels equips de treball i proporcionar un complement imprescindible per millorar les aptituds i competències dels estudiants de l’Escola
Politècnica Superior, així com proporcionar als alumnes les eines necessàries per convertir-los en excel·lents professionals a escala internacional.
Aquest doble màster es desenvolupa conjuntament amb l’Institut Teknologi de Bandung (Indonèsia). L’ITB es va fundar l’any 1959 i es considera
la institució d’origen de les escoles d’enginyeria a Indonèsia i, actualment,
una de les millors universitats de tecnologia d’Àsia. Aquest doble màster 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.
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
Institut Teknologi de Bandung (Indonèsia)

Àmbit d’Educació, Ciències Socials i Humanitats
Comunicació del Patrimoni Cultural i Natural
El màster pretén facultar per a la comunicació del patrimoni cultural i natural en diferents àmbits professionals (periodisme cultural, comunicació
institucional i corporativa en institucions de gestió del patrimoni, comunicació aplicada a la promoció turística, creació audiovisual i transmèdia,
promoció territorial en l’audiovisual, etc.), a partir de diferents tecnologies
(digitals i analògiques), des d’una concepció multimèdia (ordinador, televisió, dispositius multimèdia) i contemplant diferents tipus de continguts
i estratègies (documentals, ficció, periodisme, videojocs, contingut patrocinat, etc.). Sortides professionals: Activitats de difusió del patrimoni
i territori, producció audiovisual i de videojocs, activitats de periodisme
cultural, departaments de comunicació i premsa d’institucions culturals i
del patrimoni, digitalització del patrimoni cultural, turisme.
90 crèdits
Semipresencial
lberges@filcat.udl.cat
Facultat de Lletres

Educació Inclusiva
Màster professionalitzador i de recerca que capacita per dissenyar, aplicar 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 capacita 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

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 treballar 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 perspectiva 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.

ell, amb l’objectiu de millorar el disseny, la implementació i l’avaluació
dels projectes educatius duts a terme en les etapes d’Educació Infantil i Primària. Preveu donar resposta a la formació especialitzada que
demanda el sector i, al mateix temps, generar experiència en recerca
i disseny de projectes per assegurar un desenvolupament continuat
dels coneixements de l’àmbit de la transformació educativa.
60 crèdits
Semipresencial
ereverter@didesp.udl.cat / vicens_h_g@didesp.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

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 secundari 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 i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social
El màster és un programa innovador que té per objectiu especialitzar a
professionals per a la gestió i avaluació de les intervencions psicològiques, socials i educatives. L’interès de la formació és, respondre a les
necessitats del sector científic-professional de la transformació social integrant l’avaluació del procés, dels resultats i de l’impacte dels projectes
d’acció social. El màster ha estat reconegut com a formació d’interès en
serveis socials per la Generalitat de Catalunya.
60 crèdits
Semipresencial
mastergestioavaluacio@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 turística des d’una perspectiva internacional i sempre des
d’una visió de la gestió directiva. Així mateix, desenvolupar les habilitats
directives necessàries d’un gestor global d’empreses turístiques. Compta
amb tres especialitats: l’especialitat en Gestió Internacional de les Destinacions Turístiques que té per objectiu formar professionals que liderin
projectes globals en el sector turístic, des d’una perspectiva empresarial
i que siguin eficients en la presa de decisions, tenint en compte el dinamisme del sector i l’impacte de les noves tecnologies; l’especialitat
en Gestió Hotelera i de Restauració en entorns globals, l’objectiu de la
qual és formar professionals i directius que liderin projectes globals en
l’àmbit del hospitality management, des d’una perspectiva empresarial
i l’especialitat en Gestió Internacional de Turisme de Negocis que forma
professionals i directius que liderin projectes empresarials enfocats a la
planificació i gestió de diferents tipus d’esdeveniments i també permetrà
desenvolupar competències en protocol, estratègies de comunicació i
relacions públiques.
60 crèdits
Presencial
comunicacion@ostelea.com
Escola Universitaria de Turisme OSTELEA (Barcelona)

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

Formació Avançada del Professorat d’Educació Infantil i Primària
Aquest Màster respon a les necessitats actuals del sector científicprofessional de l’educació i té com a principals finalitats: a) formar
i capacitar a professionals perquè adquireixin un conjunt de competències que els permeti desenvolupar, liderar i avaluar projectes
educatius innovadors; b) aportar una formació investigadora en les
especialitats vinculades a les didàctiques específiques. En conjunt,
aquesta acció formativa aportarà coneixement científic-professional i
innovador a aquelles persones que desitgin incorporar-se laboralment
o continuar la seva formació en l’àmbit educatiu o investigar sobre
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Màsters universitaris
Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins
Aquest màster té com a objectiu formar a professionals i directius que
liderin el canvi cap a una planificació i gestió més sostenible de l’activitat
turística, ja sigui en l’administració pública o en el sector privat. El desenvolupament sostenible s’ha convertit en un nou paradigma del segle
XXI, tant en el sector públic com en el privat, des de l’internacional al
local. En el sector turístic, aquest paradigma ha cristal·litzat en la idea
del turisme sostenible, que se centra en els aspectes ambientals, socials
i econòmics d’aquest sector. Cada vegada són més els organismes públics, institucions acadèmiques, destinacions turístiques, empreses i organitzacions internacionals els que es preocupen per integrar els criteris
de sostenibilitat a les seves polítiques. Així, la sostenibilitat es converteix
també en un indicador de qualitat, eficiència, competitivitat i innovació,
capaç de respondre als reptes actuals del turisme i a les estratègies de
desenvolupament.
60 crèdits
Presencial
comunicacion@ostelea.com
Escola Universitària de Turisme OSTELEA (Barcelona)

Governança Turística Mundial
Aquest màster té com a objectiu formar a professionals, tècnics i directius que treballin en el camp del turisme internacional. Es tractaria d’un
programa orientat al coneixement de l’organització i desenvolupament
turístic al món, posant un especial èmfasi en l’impacte del fenomen turístic en les relacions entre països, en la governança mundial i en l’evolució
econòmica i social. El coneixement de la realitat jurídic-política internacional i dels seus protagonistes s’ha convertit en una necessitat cada vegada més vital en molts àmbits professionals. En el sector turístic, aquest
paradigma ha cristal·litzat amb força, precisament perquè el turisme és
un subsistema essencial de l’economia mundial i la seva dinàmica ocupa
un lloc destacat en les relacions internacionals.
60 crèdits
Presencial
comunicacion@ostelea.com
Escola Universitària de Turisme 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 (Construcció 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
mastermedieval@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 plurilingüisme i multiculturalitat. Les assignatures s’agrupen en tres àmbits: comunicació 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 investigadors 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 social en la formació de professionals experts en art, en tots els aspectes 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 sostinguda, 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

www.udl.cat/estudis/poficials.html

Psicopedagogia
Màster que capacita per intervenir en l’organització sistematitzada del
coneixement, i com a disciplina amb validesa intrínseca, actua en un doble 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 educatives- per a la planificació, organització i gestió de processos d’e-learning; per al disseny i desenvolupament d’entorns tecnològics, materials
multimèdia i escenaris digitals d’aprenentatge i per fer un ús estratègic
de la informació i el coneixement.
60 crèdits
Virtual
carrera@pip.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Interuniversitari

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 tecnificació, 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 específics de l’esport. S’ofereixen dos itineraris, un de caràcter professionalitzador 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

Dret Esportiu Internacional / 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

Gestió Esportiva
Màster que forma als futurs gestors i gestores en l’àmbit específic de
l’esport: gestió d’organitzacions esportives -administració pública, entitats associatives i mercantils-, organització d’esdeveniments esportius i
esport i turisme. Contempla dos itineraris: professionalitzador, dirigit a la
inclusió laboral i investigador, dirigit a obtenir el títol de Doctor/a. S’ofereix
en dues modalitats: en un any (full time) o en dos (part time).
60 Crèdits
Presencial
gestioesportiva@inefc.es
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Doctorats
Àmbit Jurídic i Econòmic
Advocacia
Aquest màster té com a objectiu la formació de juristes que vulguin exercir la professió d’advocat/ada mitjançant l’adquisició d’aquells continguts i competències imprescindibles tant per la superació de la prova
d’aptitud per l’obtenció del títol d’advocat/ada com per l’exercici professional. S’imparteix en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de
Lleida i compta amb un claustre docent integrat per professorat universitari, advocats i advocades així com professionals de la magistratura, la
fiscalia, el notariat i la medicina legal, entre d’altres
90 crèdits
Presencial
mcastillo@dpub.udl.cat
Facultat de Dret, Economia i Turisme

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 formació pràctica general per l’exercici de la professió amb l’especialització
en l’àmbit jurídico-penal requerides per poder exercir com advocat penalista.
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 necessària per exercir aquesta professió amb èxit.
129 crèdits
Presencial
mcastillo@dpub.udl.cat / msala@dpub.udl.cat
Facultat de Dret, Economia i Turisme. Interuniversitari

Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Es tracta d’un màster especialitzat en Comptabilitat, auditoria i control
de gestió. Ofereix un coneixement dinàmic i de màxima actualitat en les
especialitzacions de controller i d’auditoria que són les especialitzacions
més demandades en l’àmbit financer segons el informe 2016 de Los empleos más buscados de ADDECO. L’estudiant pot cursar qualsevol de
les dues especialitats professionals o fer les dues de manera simultània.
El Màster està homologat per l’Instituto de Contabilidad Cuentas del
Ministerio de Economía y Hacienda (ICAC) i dispensa de la prova de
capacitació teòrica en el procés d’accés al Registre Oficial d’Auditors de
Comptes (ROAC). El màster és un centre acreditat pel Global Chartered
Controller Institute i prepara a l’estudiant perquè pugui superar amb èxit
l’examen de la Certificació Chartered Controller Analyst CCA® que és
l’acreditació més prestigiosa a Espanya dins del control de gestió. Durant
el curs 2016/17 el 100% dels estudiants del Màster van superar els tres
nivells de la Certificació, accedint a la titulació de Chartered Controller
Analyst CCA®.
60 crèdits

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

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
jmoreno@aegern.udl.cat
Facultat de Dret, Economia i Turisme

Màrqueting de Mitjans Socials
Màster adreçat a titulats en Turisme, Admistració i Direcció d’Empreses
i altres branques de coneixement com la Comunicació, la Geografia i
l’Enginyeria entre altres, que desitgin una especialització en màrqueting i
tecnologia. En la societat actual, Internet, les xarxes socials i les tecnologies mòbils han esdevingut eines bàsiques per la comunicació i la presa
de decisions de persones i organitzacions, propiciant canvis profunds en
el comportament dels consumidors i presentant nous reptes i oportunitats
per a les empreses. En aquest context, són més necessaris que mai els
professionals experts en màrqueting que dominin les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), especialment els Social Media.
60 crèdits
Semipresencial
estela.marine@aegern.udl.cat / eva@aegern.udl.cat
Facultat de Dret, Economia i Turisme

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 substantiu o el dret penitenciari i l’execució
penal. A més de les matèries de base més empírica que expliquen la
gènesi del delicte i els efectes que aquest genera en les víctimes, com la
Criminologia i la Victimologia.
60 crèdits
Semipresencial
msalat@dpub.udl.cat
Facultat de Dret, Economia i Turisme. Interuniversitari

Presencial
xavisabi@aegern.udl.cat
Facultat de Dret, Economia i Turisme

Comunicació Política Avançada
Aquest màster està orientat a la formació integral i avançada dels professionals de la comunicació en dos vessants: com a directors de Comunicació i excel·lents portaveus, d’una banda, i per una altra, com a directors de màrqueting en l’àmbit de la comunicació política. El participant
coneixerà els nous camps de coneixement que s’obren en l’àmbit de la
comunicació política com és l’aplicació d’eines basades en Big Data.
60 crèdits
Semipresencial
coordinacion@nextibs.com
CES Next (Madrid)
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Doctorats
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 i Societat en Educació
Desenvolupament Organitzacional
Educació Matemàtica
Estudis Poblacionals de Fenotips Intermedis d’Interès per la Comprensió de les
Funcions Cognitives Humanes i de la Psicopatia Humana
Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut
Mediació Lingüística
Models Estadístics d’Avaluació Psicològica i Psicobiològica de la Personalitat
Moviment Humà
Orientació Psicopedagògica
Plurilingüisme i Educació
Societat, Educació i Cultura
Societat, Immigració i Escola

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

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:

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

Doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia (Interuniversitari)
Àmbits de línies de recerca
Electrocatàlisi Fonamental i Aplicada
Transferència Electrònica en Química Molecular i en Nanotecnologia Molecular.
Aspectes Fonamentals i Aplicats
Desenvolupament i Modelització de Tècniques i Processos Electroquímics.
Estudis Espectroscòpics i Nanoscòpics de Processos Electroquímics.
Fotoelectroquímica
Preparació i Caracterització de Nous Materials
Desenvolupament de Nous Mètodes Analítics Basats en Tècniques
Electroquímiques i Espectroscòpiques
Propietats Electroquímiques d’Elèctrodes Modificats per Molècules Orgàniques
o d’Interès Biològic
Electroquímica del Medi Ambient
Electroquímica Aplicada: Acumulació d’Energia, Corrosió, Electrosíntesi,
Dispositius Electroquímics

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

Doctorat en Tecnologia Educativa (Interuniversitari)
Àmbits de línies de recerca
Efectes dels Avenços Tecnològics en el Procés d’Ensenyament-Aprenentatge
Disseny Didàctic en Entorns Tecnològics
El Context en què s’Introdueixen les TIC
Avaluació i Validació d’Entorns Virtuals i Eines de Comunicació
Gestió de Continguts i de Coneixement
Gestió de la Qualitat i Sistemes d’Aprenentatge Virtual
Organització i Gestió d’Entorns Tecnològics de Formació
Formació de Formadors amb Entorns Tecnològics
Competències Professionals
Alfabetització Informacional en Educació

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

Computació Distribuïda
Criptografia i Grafs
Energia i Maquinària Industrial
Energia Solar i Física d’Edificis
Intel·ligència Artificial
Interacció Persona-Ordinador
Models de Decisió, Computació i Simulació
Robòtica i Processat del Senyal
Sistemes Dinàmics

Estrés en Models Biològics i Envelliment
Medicina, Infermeria i Salut
Models Cel·lulars i Molecular de Patologies Humanes
Neurociència i Malalties del Sistema Nerviós

Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut (Interuniversitari)
Àmbits de línies de recerca
Cronicitat, Dependència i Salut a la Comunitat
Serveis de Salut i Utilització de Resultats en Salut
Polítiques Socials i Pràctiques en Salut
Doctorat en Patrimoni, Societats i Espais de Frontera (Interuniversitari)
Àmbits de línies de recerca
Societats i Processos Històrics en Espais de Frontera
Organització Territorial, Paisatge i Relacions Transfrontereres
Patrimoni Material i Immaterial en Espais de Frontera

www.doctorat.udl.cat

doctorat@aga.udl.cat

ACCÉS ALS PROGRAMES
1. Amb un títol oficial de Màster Universitari expedit per una institució
d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
2. Amb un títol obtingut conforme a sistemes educatius aliens a l’EEES,
sense necessitat d’homologar, però prèvia comprovació que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols d’Espanya
de Màster Universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés
a estudis de Doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas,
l’homologació del títol previ que posseeix l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis de Doctorat.

Inscripció i Matrícula
Durant tot l’any
Durada
3 anys aproximadament
Cost per any acadèmic
540 euros, aproximadament
Beques
Informació sobre beques i ajudes:
www.udl.cat/serveis/aga/tercercicle/bequesiajuts.html
Organitza
ESCOLA DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
www.doctorat.udl.cat
doctorat@aga.udl.cat

La UdL en xifres

Serveis destacats per a
l’estudiantat

Alumnat 11.987

Activitats culturals

Professorat 1.087

Allotjament i residències universitàries

Personal d’administració i serveis 524
500.000 € en programes de beques i ajuts propis
Activitat internacional
1.200 places de mobilitat internacional a 44 països
323 alumnes han vingut a la UdL
298 alumnes han anat a altres universitats
3 convenis internacionals de doble titulació
Recerca
110 grups de recerca
607 personal contractat de recerca
Pràctiques i inserció laboral
100% estudiantat en pràctiques a empresa
83,4% índex d’inserció laboral dels graduats (curs 2015-16)

Beques i ajuts propis
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

Vicerectorat d’Estudiants
Vicerectorat d’Estudiants
Servei
d’Informació i Atenció Universitària
Informació i Orientació Universitària
Tel. 973 003 588
info@udl.cat
www.udl.cat
universitatdelleida

DL L 107-2018
DL: L 286-2017

@udlsiau

