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La Facultat d’Economia i Empresa
Universitat Rovira i Virgili
Experiència. Tenim més de 25 anys d’experiència formant professionals en
l’àmbit de l’economia i l’empresa.

Qualitat. La URV és una universitat jove i dinàmica, molt ben situada en els
rànquings de qualitat. Segons el rànquing 150 Under 50 que elabora la revista
Times Higher Education, la URV és la 5a millor universitat espanyola i la 78a
millor del món amb menys de 50 anys. La URV es troba en el prestigiós rànquing
de Shanghai en la franja 701-800 de les millors universitats del món.
.

Som la primera Facultat catalana en certificar la implantació del Sistema Intern
de Garantia de la Qualitat acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya. El nostre Doctorat en Economia i Empresa gaudeix de
la Menció cap a l’Excel·lència atorgada pel Ministeri d’Educació.
A l’U-Ranking elaborat per la Fundació BBVA i IVIE que analitza 61 universitats
espanyoles en l’àmbit de l’economia i l’empresa, la nostra Facultat se situa en el
5è lloc d’investigació.

Antonio Terceño
Degà de la Facultat d’Economia i Empresa
“La formació sempre ha estat una necessitat per al
desenvolupament tant individual com col·lectiu. Però aquesta
necessitat ha augmentat degut a la complexitat de la nostra
societat i a la velocitat dels canvis que s’hi produeixen. En un
entorn social desenvolupat, como és el nostre, l’economia està,
cada cop més, basada en el coneixement i, en conseqüència, els
llocs de treball requereixen, i requeriran encara més en el futur, coneixements
especialitzats i actualitzats.”
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Màster en Emprenedoria i Innovació
El màster ha estat dissenyat per
respondre a les noves demandes del
mercat laboral. Per això proporcionem als
nostres estudiants las matèries que avui
són determinants per a que puguin
respondre a les necessitats del canvi de
model en que estem immersos i que fa
que totes les empreses i organitzacions
presentin majors exigències de canvi i
innovació.

Duració: 1 any
Crèdits totals: 60 ECTS
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Horaris: Dilluns a Divendres de 17:00-21:00
Temps Complet i Versió Executiva

Estructura del màster
Assignatures obligatòries (36 ECTS)
Assignatura
Estratègia i Màrqueting per a l’emprenedor
Competències Emprenedores
Diagnòstic Estratègic i Gestió Emprenedora
Gestió Financera del Projecte Emprenedor
El Finançament per a Noves Empreses Innovadores
Economia de la Innovació i Sistemes d’Innovació
Gestió de Projectes R+D+I
Vigilància Tecnològica
La Transferència Tecnològica
Polítiques de R+D+I

ECTS
6
3
3
3
3
6
3
3
3
3

Assignatures optatives (12 ECTS) *
Aspectes Jurídics de la Gestió d’Empreses
Estratègies d’Internacionalització
Estratègies de Vendes
Gestió de la Qualitat
Innovació Tecnològica
Institucions Internacionals
Localització Industrial
Responsabilitat Social Corporativa
Experiències en Centres Tecnològics
Experiències en Vivers d’Empresa

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pràctiques Externes
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Treball de Fi de Màster (12 ECTS)
* El nombre d'assignatures optatives que s'activen varia segons l'any acadèmic.
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Un pla d’estudis fet a mida
3 opcions per organitzar les assignatures optatives (12 ECTS):

Opció 1. Escollir 4 assignatures optatives.
Opció 2. Fer pràctiques a una empresa o institució pública i 1 assignatura optativa.
Opció 3. Realitzar una estada a una altra universitat que permeti fer el reconeixement d’una
part o de la totalitat dels crèdits optatius.

Sortides professionals
- Emprenedor/a de projectes d’empresa amb capacitat per a créixer
- Gestió de vivers d’empreses
- Gestió de projectes d’innovació
- Assessoria de creació d’empreses
- Assessoria en R+D+I
- Gestió d’empreses innovadores
- Direcció de departaments de R+D+I
- Tècnic/ca d’organismes públics, centres tecnològics i vivers d’empreses
- Tècnic/ca de promoció econòmica de les administracions públiques

Més informació
Dra. Laia Pié Dols
Coordinadora del Màster en Emprenedoria i Innovació
master.emprenedoria.innovacio@urv.cat
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Màsters amb valor afegit
Beques pròpies
S'ofereixen beques exclusivament per als estudiants dels tres màsters. Modalitats:
1. Beques màster URV: cobreixen l'import de la matrícula pels beneficiaris i una borsa de
viatge de 1.000 euros pels estudiants internacionals. S'ofereixen 2 beques per al màster
en Direcció d'Empreses, 2 per al màster en Emprenedoria i Innovació i 1 per al màster en
Mercats Internacionals.
2. Beques d'iniciació docent i investigadora - BIDI: beques que impliquen una dedicació a
tasques de suport docent i de recerca. A títol orientatiu, en el curs 2018-19 es van
convocar 17 beques d'aquesta modalitat.
Per a més informació, consulteu a la coordinació del màster.

Internacionalització
Mobilitat. La Facultat disposa de convenis de mobilitat internacional per estudiants de màster
amb més de 20 universitats.
Entorn global. Formació d’excel·lència avalada pels estudiants internacionals que trien el
nostre centre per realitzar una estada de mobilitat. El 65% dels estudiants de màster del curs
2018-19 van ser de nacionalitat estrangera.

Pràctiques empresarials
L’assignatura optativa de Pràctiques té com objectiu adquirir experiència en l’entorn
professional.
La Facultat ofereix pràctiques curriculars i extracurriculars amb més de 250 empreses. El
nostre territori atrau a multinacionals i empreses internacionalitzades de sectors com la
indústria agroalimentària, automoció, química i turisme, entre altres.

Garantia de qualitat. El procés d’organització de les pràctiques va ser destacat com a
Bona Pràctica en el procés d’acreditació de les titulacions de la Facultat
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Josep M. Panicello (ex-estudiant, Llicenciatura)
Director d’Estratègia i Control de Gestió de Banc Santander a
Catalunya
“Una de las millors decisions estratègiques que he pres a nivell
personal, va ser estudiar a la Facultat d’ Economia i Empresa de la
URV.”

Hernán P. Vigier (ex-estudiant, Doctorat)
Rector de la Universidad Provincial del Sudoeste (Argentina)
“Vaig fer la meva formació de postgrau a la Facultat d’Economia i
Empresa de la URV i ha estat la millor decisió de la meva vida. Ho
recomano a tots els meus estudiants.”

Rosa Marsal (ex-estudiant, Llicenciatura)
Responsable de Selecció i Desenvolupament de BASF Española S.L.
“La formació que vaig rebre com a estudiant de la Facultat va impulsar
la meva vida professional, i ara, com a responsable de recursos humans
tinc total confiança en els seus titulats.”

Fernando Aldecoa (Ex-professor i membre del Consell Assessor de la
Facultat)
Director General d’Operacions & Finances de PortAventura
Entertainment S.A.
“Durant els meus anys com professor a la Facultat he pogut
comprovar l’elevada qualitat dels estudis que s’imparteixen.
Com a ocupador, és tota una garantia incorporar estudiants de
la Facultat.”
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Informació general
Titulacions d’accés
Màster en Direcció d’Empreses
Màster en Mercats Internacionals

Titulació universitària en l’àmbit de
l’economia, l’empresa o l’enginyeria

Màster en Emprenedoria i Innovació

Titulació universitària que no pertanyi a les
branques d’arts i humanitats i de ciències
de la salut

Procés d’admissió
Període de preinscripció
 Període ordinari: 1 de febrer fins al 19 de juliol de 2019
 Període extraordinari: 2 al 20 de setembre de 2019 (en el cas de places vacants)
Documentació
Si has estudiat a la URV:
 Currículum vitae
 Carta de motivació

Si has estudiat a una universitat espanyola, a més a més has d’aportar:
 DNI, NIE o passaport en vigor (en el cas d’estudiants estrangers)
 Títol universitari o comprovant de pagament dels drets d’expedició. Si finalitzes els estudis pots

aportar el resguard de la matrícula del curs.
 Certificat Acadèmic Personal o Suplement Europeu al Títol.

Si has estudiat a una universitat estrangera, a més a més has d’aportar:
• Acreditació del coneixement del català o espanyol (sols estudiants de països no llatinoamericans).
Si no s’acredita, s’ha d’adjuntar carta de compromís de coneixement de l’espanyol.

Altres requisits (sols en l’admissió del Màster de Mercats Internacionals):
 Acreditació de nivell d’anglès B2 o similar. Si no s’acredita, es realitzarà una prova de nivell. Estan
exempts els estudiants que tinguin l’anglès com llengua pròpia.

Procés de matrícula i formes de pagament
Període de matrícula una vegada admès:
 Preinscrits/es en període ordinari: del 9 al 30 de juliol de 2019 i del 5 al 30 de setembre
de 2019.
 Preinscrits/es en període extraordinari: del 5 de setembre al 17 d’octubre de 2019
Preu
Preu de matrícula: 2.913 € (aprox.)
Cost de preinscripció: 30,21 €
Pagament de la matrícula: Un pagament únic o fraccionat en tres pagaments
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Pagament de la matrícula: Un pagament únic o fraccionat en tres pagaments

Màsters oficials de la
Facultat d’Economia i Empresa

Facultat d’Economia i Empresa
Av. Universitat, 1
43204 – Reus
Tel.977759801 www.fee.urv.cat/masters
www.facebook.com/EconomiaEmpresaURV/
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