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L a premissa principal que mou la Universitat de Girona a
presentar l’oferta de màsters propis és la d’oferir una
formació continuada molt orientada al món del treball.

És per això que les pràctiques en les empreses són un dels valors
fonamentals en el disseny curricular. A més, aquells que els cur-
sen tenen accés a la borsa de treball, com a estudiants que són
de la UdG.

Els màsters propis de la UdG, que promou i gestiona la Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF), són estu-
dis de postgrau de formació professional especialitzada que es
realitzen en centres universitaris. Abracen àrees temàtiques
diverses, amb un programa ampli i un nivell acadèmic superior
i d’excel·lència. La graella de propostes que es presenta pel curs
2008-2009 incorpora gairebé una trentena de màsters en els
camps de la salut, les ciències socials i les humanitats.

La durada dels màsters és d’un o dos cursos acadèmics, en fun-
ció dels crèdits que sigui necessari obtenir, 60 o 120, per asso-
lir la titulació. Els crèdits són del tipus ECTS, European Credit
Transfer System, la qual cosa els homologa dins el sistema euro-
peu d’ensenyament superior. D’acord amb la voluntat de formar
professionals, el perfil dels docents s’adapta a aquest requeri-
ment i combina persones escollides en l’àmbit acadèmic i en el
món professional.

La formació continuada té una transcendència cabdal en la realitza-
ció professional i personal, i ha estat un motor d’actualització de
coneixement a la província de Girona. Els màsters, que des de fa
més de deu anys promou la FUdGIF, estan acreditats per la Comissió
de Formació Continuada i el Consell de Govern de la UdG i, en fina-
litzar el estudis, s’obté el títol de màster atorgat per la Universitat de
Girona. La FUdGIF proposa una oferta formativa àmplia, que va des
dels Diplomes de Postgrau als Cursos d’especialització, passant pels
cursos de Postgrau i els Diplomes d’Especialització, entre d’altres.
Nom del curs ECTS Inici Durada Pre

MÀSTERS
PROPIS
UdG. ETCS Inici Durada Preu

· Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (Semipresencial) 60 Setembre 2008 1 curs 2.950 ¤
· Gestió i Dret Local 60 Setembre 2008 2 cursos 4.400 ¤
· Direcció de Projectes de Sistemes d'Informació Territorial 60 Setembre 2008 1 curs 2.500 ¤
· Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics (Semipresencial) 60 Setembre 2008 1 curs 2.600 ¤
· Artteràpia 74 Octubre 2008 2 cursos 3.935 ¤
· Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia 90 Octubre 2008 2 cursos 4.600 ¤
· Logopèdia 60 Octubre 2008 1 curs 1.560 ¤
· Psicologia Clínica i de la Salut 60 Octubre 2008 2 cursos 3.775 ¤
· Educació Infantil 50* Octubre 2008 1 curs 1.600 ¤
· Criminologia i Execució Penal (Interuniversitari) 60 Octubre 2008 1 curs 2.400 ¤
· Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) 60 Octubre 2008 1,5 cursos 5.130 ¤
· Contemporary Arts Practice & Dissemination (MACAPD) 120 Octubre 2008 2 cursos 6.000 ¤
· Psicoteràpia Psicoanalítica (Opció: Semipresencial) (Barcelona) 60 Octubre 2008 2 cursos 4.345 ¤
· Psicoteràpia Psicoanalítica (Opció: Presencial) (Barcelona) 60 Octubre 2008 2 cursos 5.100 ¤
· Professional UNIGIS en Gestió de Sistemes d'Informació Geogràfica (A distància) 60 Octubre 2008 1 curs 3.650 ¤
· E-Commerce i Màrqueting Turístic (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 3.500 ¤
· Direcció i Gestió d'Allotjaments Turístics (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 3.500 ¤
· Professional MBA in Hospitaly Management (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 4.145 ¤

· Tècniques de Direcció i Gestió d'Empreses d'Intermediació Turística (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 5.000 ¤
· Direcció Estratègica d'Empreses Turístiques (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 4.000 ¤
· Promoció i Publicitat Turístiques (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 5.800 ¤
· Planificació i Organització de Congressos, Reunions i Esdeveniments (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 5.800 ¤
· Direcció i Gestió de Turismes Alternatius (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 3.525 ¤
· Implantació de Sistemes de Qualitat i Gestió Ambiental en Empreses Turístiques (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 3.550 ¤
· Operacions i Logística dels Serveis Turístic (Barcelona) 60 Octubre 2008 1 curs 3.550 ¤
· Comunicació i Crítica d'Art 60 Gener 2009 2 cursos 4.360 ¤
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