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Univers
Màsters:

PÀGINES ESPECIALS

 i la Formació Continuada 

la “caixa d’eines” 
per a trobar feina

La Universitat de Lleida (UdL) ha 
construït tota una oferta docent de 

POST-GRAU orientada fonamentalment 
a que els estudiants puguin trobar fei-
na, -feina digna i de qualitat- i avançar 
en la seva vida laboral.
 
Una universitat com la UdL, que pretén 
estar arrelada al territori, en un con-
text econòmic, social i laboral en crisi, 
s’ha posat al servei de les necessitats 
formatives que han de ser la base de 
noves oportunitats laborals. Com mai 
la utilitat dels Màsters és de base es-
tructural: l’autèntica “caixa d’eines” 
per ingressar, mantenir-se i projec-
tar-se laboralment estudiants de totes 
les edats.

Es tracta també a que el ja professio-
nal pugui avançar en las seva “espe-
cialització”, tant per l’exercici de la 
seva professió, com per estar al dia de 
les innovacions del seu sector, com per 
avançar en les seves titulacions per ar-
ribar a la recerca pròpia i original d’un 
possible Doctorat.
 
En el post-grau universitari la UdL ofe-
reix dues vies de docència i de segui-
ment d’estudis: Els MÀSTERS OFICIALS 
que tenen una acreditació reconeguda 

per avançar si després es vol a uns es-
tudis de Doctorat i la FORMACIÓ CON-
TINUADA on hi ha els anomenats MÀS-
TERS I CURSOS DE POST-GRAU PROPIS, 
d’un alt nivell tant docent com de re-
forçament a la sortida laboral,  que 
responen a les ofertes, especialitzaci-
ons i àmbits predominants de docència 
i recerca de la UdL.

La UdL és una universitat que ha sabut 
elaborar i implementar una política de 
Màsters molt ben lligada a tota la seva 
docència global tant de Graus, com 
de Doctorat, com de la seva Formació 
Continuada de títols propis. Cada es-
tadi formatiu té el seu pes i té la seva 
pròpia dinàmica, però tots els nivells 
estant interrelacionats i això dona al 
futur estudiant, o al futur professional 
que retorna a una nova etapa formati-
va, la garantia d’una qualitat, una in-
novació i un estar present de manera 
sòlida a la realitat acadèmica i social, 
que atorga a la UdL un reconegut nivell 
d’excel·lència. 

s’ha reforçat las seva internacionalit-
zació i constantment, any acadèmic 
rere any acadèmic, s’explora i es pro-

mou la implantació de màsters innova-
dors.

En aquesta PÀGINES ESPECIALS refe-
renciem a continuació tots els MÀSTERS 
OFICIALS i apuntem tota la FORMACIÓ 
CONTINUADA, donant una idea global 
de la potencialitat dels estudis de Post-
grau a la UdL. S’ha de trencar el mite 
de que una Universitat territorial no 
pot oferir un ampli nombre d’oferta de 
cursos, perquè no és així, a més quasi 
totes les ofertes formatives tenen un 
lligam directa o indirecta amb grups de 
recerca plenament consolidats, tant a 
la Universitat com en els seus Instituts 
d'investigació.
 

com els Propis, tenen el mateix calen-
dari de pre-inscripcions i/o d’inscrip-
cions, com tampoc de començament 
de cada matèria, ni tampoc de la seva 
durada, com tampoc de les seves acre-
ditacions, per això recomanem si mos-
treu interès per alguns estudis, que 
connecteu amb la persona de contacte 
que us assenyalem en cada cas, perquè 
us orienti en les vostres necessitats 
acadèmiques. Sense oblidar consultar 
el Web de la UdL:  

www.udl.cat

LO CAMPUS · El periòdic universitari de Catalunya
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MÀSTERS OFICIALS 
de la Universitat de Lleida 

Àmbit de Ciència i Tecnologia 
Agrària i Alimentària

Àmbit de 
Ciència i 
Gestió de 

Superfícies 
Forestals

ENGINYERIA 
AGRONÒMICA - Escola 

Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària 

(ETSEA)

Màster que habilita per 
a l’exercici de la profes-
sió d’Enginyer Agrònom 
que és el tècnic superi-
or amb capacitat per a 
la gestió, per al projec-

-
tivitats agroalimentàries 
i mediambientals com la 
producció agrícola i ra-
madera, la transforma-
ció d’aliments, el dis-
seny d’infraestructures 
rurals, la gestió del ter-
ritori, etc. tot això en 
un context de sistemes. 
Presencial i 90 crèdits. 
Contacte: 
dbabot@prodan.udl.cat

GESTIÓ DE SÒLS I AGÜES 
- ETSEA / 

Interuniversitari

Màster que forma en 
els principis bàsics de 
maneig de sòls i aigües 
en l’àmbit agrícola, fo-
restal i hidrològic, en 
l’ús racional de tots 
dos recursos i que pre-
vegi els riscos. Es basa 
en la generació i ús de 
la informació sobre sòls 
i aigües, del diagnòstic 
dels riscos de degrada-
ció i de les tècniques de 
gestió per preveure’ls o 
mitigar-los. Presencial i 
de 90 crèdits. Contacte: 

rosa.poch@macs.udl.cat

GESTIÓ I INNOVACIÓ EN 
LA INDÚSTRIA 

ALIMENTÀRIA - ETSEA

La indústria agroalimen-
tària afronta dues reali-
tats: la seva bona salut 
i la necessitat ineludible 
d’adaptació contínua. 
Una adaptació necessà-
ria, mitjançant la inno-
vació, per acomodar-se 
als vertiginosos canvis 
que experimenten els 
hàbits alimentaris, total-
ment supeditats al ritme 
de vida actual. L’objec-
tiu formatiu d’aquest 
màster és oferir als 
alumnes les competèn-
cies i habilitats perquè 
puguin realitzar aquesta 
gestió i innovació de la 
millor forma possible. 
Presencial i de 60 crè-
dits. Contacte: 
vsanchis@tecal.udl.cat

MILLORA GENÈTICA 
VEGETAL - ETSEA

Màster que capacita per 
desenvolupar noves va-
rietats adaptades a les 
diferents condicions 
ambientals, amb millor 

-
sumos i integrades en 
sistemes agraris viables 
ambiental i econòmi-
cament. Integra instru-
ments de biologia mole-
cular, biologia cel·lular, 
genòmica, biotecnologia 

i bioinformàtica per mi-
-

grames de millora tradi-
cionals. Presencial i de 
120 crèdits. Contacte: 
iamz@iamz.ciheam.org

PROTECCIÓ INTEGRADA 
DE CULTIUS - ETSEA / 

Interuniversitari

Màster que forma en 
els àmbits de control 
de plagues, malalties i 
males herbes amb cri-
teris econòmics, toxico-
lògics i mediambientals. 
A més, també forma in-
vestigadors capaços de 
desenvolupar i aplicar 
nous mètodes de con-
trol respectuosos amb la 
salut humana i el medi 
ambient. Presencial i 
de 90 crèdits. Contacte: 
ralbajes@pvcf.udl.cat

SANITAT I PRODUCCIÓ 
PORCINA - ETSEA / 
Interuniversitari

Màster que forma tèc-
nics que contribueixin a 
la cadena de producció 
porcina, sobre la base 
d’un sistema de produc-

i econòmic, utilitzant 
tècniques de produc-
ció respectuoses amb el 
medi ambient i benestar 
dels animals. Semipre-
sencial i de 60 crèdits. 
Contacte: masterporci-
no@prodan.udl.cat

ENGINYERIA FORESTAL-
Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Agrària 
(ETSEA)

Màster que té com a objec-
tiu 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. Pre-
sencial i de 72 crèdits. Con-
tacte: peman@pvcf.udl.cat

ERASMUS MUNDUS MASTER 
OF SCIENCE IN EUROPEAN 

FORESTRY - ETSEA

El European Forestry Mas-
ter (MSc EF) és un programa 
de grau dual internacional 
ofertat per un consorci de 
set universitats europees 
de gran reconeixement in-
ternacional. El programa 
d'aquest màster es troba i 
aborda els grans problemes 
relacionats amb la gestió 
de la natura i el bosc, ges-
tió tant a nivell nacional, 
estatal com internacional. 
Aquests problemes plante-
gen nous reptes i demanda 
en l'elaboració de polítiques 
i la gestió a nivell nacional, 
europeu i internacional en 
general. La visió europea 
sobre la gestió forestal es 

basa tant en els últims re-
sultats de la recerca, com 
en els segles d'experiència. 
Presencial i de 120 crèdits. 
Contacte: 
cvega@eagrof.udl.cat

ERASMUS MUNDUS MEDI-
TERRANEAN FORESTRY AND 
NATURAL RESOURCES MA-

NAGEMENT-MEDfOR - ETSEA

El MEDfOR consisteix en un 
programa de màster ofertat 
per un consorci que inclou 
set universitats molt ben 
valorades internacional-
ment -Universitat de Lisboa, 
Universitat de Pàdua, Itàlia, 
la Universitat de Lleida, la 

Universitat de Valladolid, 
Universitat Tècnica de Ka-
radeniz, Turquia, Universi-
tat de Tuscia, Itàlia, Univer-
sitat Portuguesa Catòlica-,  
i també amb el suport d'un 
panell de consultors i setze 
partners  provinents de les 
principals organitzacions 
internacionals de recerca, 
treballant en totes les àrees 

forestry mediterrani i ges-
tió dels recursos naturals. 
Presencial i de 120 crèdits 
que s'han d’obtenir en al-
menys dues universitats de 
diferents països. Contacte: 
jantonio.bonet@pvcf.udl.
cat
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Àmbit d’Educació, Ciències Socials i Humanitats

INCENDIS FORESTALS. 
CIÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL 
(MÁSTERFUEGO) –ETSEA / 

Interuniversitari

Màster que proporciona co-
neixements teòrics i pràc-
tics per al desenvolupament 
d’activitats professionals 
relacionades amb els di-
ferents llocs de treball de 
caràcter tècnic del sistema 
de maneig d’emergències. 
Proporciona coneixements i 
eines avançades per a la 

gestió preventiva del pai-
satge forestal enfront dels 
incendis, oferint una visió 

ordenació del territori, sub-

econòmica, efectivitat i 
rendibilitat operacional de 
les accions de control i ex-

completar l’oferta formati-
va, ha estat inclòs un mòdul 
dirigit a la revisió i actualit-
zació de procediments i tèc-
niques   per  escometre  els 

treballs de restauració post-
foc. Semipresencial i de  90 
crèdits. Contacte: 
dmolina@pvcf.udl.es

PLANIFICACIÓ INTEGRADA 
PER AL DESENVOLUPAMENT 

RURAL I LA GESTIÓ DEL 
MEDI AMBIENT - ETSEA

Màster que forma en l’àm-

al desenvolupament de les 
àrees rurals i la gestió del 
medi   ambient    mitjançant 

l’anàlisi i la integració dels 
components naturals, eco-
nòmics i socials que con-
formen 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 

Presencial i de 120 crèdits. 
Contacte:  
fanlo@pvcf.udl.es

ALTA PROFESSIONALITZA-
CIÓ EN HISTÒRIA DE L’ART 

I TÈCNIQUES ANALÍTI-
QUES - Facultat de Lletres

Màster que ofereix una for-
mació avançada de caràcter 
especialitzat en Història de 
l’Art i en altres branques del 
Patrimoni Artístic en general, 
orientada a la capacitació en 
l’activitat de recerca i pràctica 
professional. Es dirigeix prin-
cipalment als historiadors de 
l’art i altres titulats, agents, 
llicenciats i graduats en ges-
tió, conservació i restauració 
del patrimoni artístic perquè 
puguin ser competitius en tots 
els àmbits artístics i patrimo-
nials. Un màster, a més, que 
es podria cursar en les ins-

de Lleida, en el Centre d’Art 
d’Època Moderna (CAEM) de la 
UdL, l’únic centre universitari 
de tot l’estat que compta amb 
un gabinet analític molt com-
plet, especialitzat en l’aplica-
ció de tècniques analítiques 
no destructives per a l’estudi 
del patrimoni artístic. Presen-
cial i de 60 crèdits. Contac-
te:isidro.puig@udl.cat

ESTUDIS DE GÈNERE I 
GESTIÓ DE POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT - Facultat de 

Dret i Economia

Màster dirigit a la formació 
d’experts i expertes en l’apli-
cació de la perspectiva de 
gènere a les tasques professi-
onals, en el tractament de la 
violència de gènere i en l’apli-
cació de la categoria “gènere” 
a la recerca en l’àmbit de les 
ciències jurídiques, humanes i 
socials. L’objectiu general del 
màster és establir les bases te-
òriques i metodològiques per 

-
sigualtat per raó de sexe i els 
indicadors de violència de gè-
nere, així com per intervenir 
a través de l’obertura de nous 
camins del coneixement mit-
jançant la recerca en estudis 
de les relacions de gènere, i a 
través del disseny, implemen-
tació i avaluació d’actuacions 
encaminades a la consecució 
de la igualtat d’oportunitats i 
de tracte entre homes i dones 
i al tractament i eradicació de 
la violència familiar, social i 
estructural contra les dones. 
Els ensenyaments del màster 
estan dirigides a respondre a 
la necessitat de formació es-

-
fessionals responsables de dur 
a terme els plans d’igualtat o 
de prevenir la violència de gè-
nere i tractar i protegir a les 
seves víctimes. Així mateix, 
aquest màster pretén respon-
dre a les necessitats de forma-
ció en estudis de gènere per 
al futur desenvolupament de 
recerques que incorporin la 
categoria “gènere” en diver-
sos àmbits del coneixement. 
Virtual i de  60 crèdits. Con-

cat / aromero@dpub.udl.cat

CREACIÓ D’EM-
PRESES AUDIOVI-
SUALS I CONVER-
GÈNCIA DIGITAL 
-Facultat de Lletres 
/ Interuniversitari

Màster que especi-
alitza en el desen-
volupament de 
projectes de pro-
ducció i de projec-
tes empresarials en 
el nou escenari de 
la convergència di-
gital amb especial 
atenció a la con-
vergència entre la 
televisió i internet 
i les noves platafor-
mes de distribució i 
consum audiovisu-
al. Semipresencial i 
de 90 crèdits. 
Contacte:lberges@

EDUCACIÓ 
INCLUSIVA - 

Facultat d’Educa-
ció, Psicologia i 
Treball Social /

Interuniversitari

Màster professiona-
litzador i de recer-
ca que capacita per 
dissenyar, aplicar 
i avaluar propos-
tes i plantejaments 
educatius que pro-
moguin canvis per 
assegurar una in-
clusió real de totes 
les persones i con-
tribueixin al desen-
volupament d’ins-
titucions escolars 
i socials inclusives 
o bé capacita per 
investigar i fer una 
tesi doctoral sobre 
aquestes mateixes 

propostes i plante-
jaments inclusius. 
Semipresencial i de 
60 crèdits. Contac-
te: 
gjove@pip.udl.cat

ENSENYAMENT 
D’ESPAÑOL/CA-

TALÀ PER A 
IMMIGRANTS - 

Facultat de Lletres

Màster que forma 
per ensenyar la 
llengua i la cultura 
a persones que no 
tenen l’espanyol o 
el català com a llen-
gua materna, espe-
cialment en contex-
tos d’immigració; a 
persones que desit-
gin treballar en el 
disseny, elaboració 
i/o edició de mate-

rials didàctics pen-
sats per a l’apre-
nentatge d’una 
llengua i una cultu-
ra estrangeres; o a 
persones que desit-
gin treballar en me-
diació intercultural 
i en integració de 
col·lectius estran-
gers. Semipresenci-
al / Virtual i de 60 
crèdits. Contacte: 
salome@filcat.udl.
cat

FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
DE SECUNDÀ-

RIA I BATXILLE-
RAT, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I 
ENSENYAMENT 
D’IDIOMES - Fa-
cultat d’Educació, 
Psicologia i Treball 

Social

Màster que habilita per poder 
exercir com a professor/a en 
un centre de secundària pú-
blic, concertat o privat tant 
en l’àmbit de l’ensenyament 
secundari obligatori i/o posto-
bligatòria, en centres d’edu-
cació secundària, batxillerat, 
formació professional 
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           i escoles d’idiomes. La UdL im-
parteix les especialitats d’Educació Fí-
sica i d’Anglès. Presencial i de 60 crè-
dits. Contacte:  secretaria@fce.udl.cat

GESTIÓ INTERNACIONAL DEL TU-
RISME - "OSTELEA, Escola Universi-
tària de Turisme - Barcelona" (Centre 

adscrit a la UdL)

Màster que forma professionals i di-
rectius perquè puguin liderar projec-
tes empresarials globals en el sector 

la presa de decisions dins d’un sector 
tan globalitzat i dinàmic com és el del 
Turisme. I tot, sense deixar de cos-
tat l’impacte de les tecnologies de la 
comunicació i l’intercanvi de conei-
xements i informacions, no solament 
entre especialistes sinó entre els ciu-
tadans, potencials clients del sector, 
aspecte que destaca especialment en 
la gestió turística global en aquests 
moments. Aquest màster és un projec-
te impulsat pel centre adscrit a la UdL, 
"OSTELEA, Escola Universitària de Tu-
risme - Barcelona" Presencial i de 60 
crèdits. Contacte: eees@vd.udl.cat

IDENTITAT EUROPEA MEDIEVAL - 
Facultat de Lletres / Interuniversitari

Màster que prepara per a la recerca 
en Estudis Medievals. L’estudiant rep 
una base comuna de 20 crèdits i des-
prés pot triar una de les tres opcions, 
que li seran reconegudes en el títol, en 
història medieval (Construcció històri-
ca d’Europa), en història de l’art (In-
tercanvis i difusió artística a Europa) o 

l’edat mitjana). Virtual i de 60 crèdits. 
Contacte: medieval@historia.udl.cat

LLENGÜES APLICADES - 
Facultat de Lletres

Màster que forma experts en la ges-
tió de la comunicació en situacions de 
plurilingüisme i multiculturalitat. Les 
assignatures s’agrupen en tres àmbits, 
el de la comunicació intercultural; el 
de l’aprenentatge i l’ensenyament de 
llengües en entorns multilingües i el 
de la mediació lingüística en empreses 
i institucions. Virtual i de 60 crèdits. 
Contacte: gmancho@dal.udl.cat

PSICOPEDAGOGIA - Facultat d’Edu-
cació, Psicologia i Treball Social

Màster que capacita per intervenir en 
l’organització sistematitzada del co-
neixement, i com a disciplina amb vali-
desa intrínseca, actua en un doble ves-
sant: sobre el subjecte-grup i les seves 
particularitats, i sobre els processos 
formatius. La Psicopedagogia encara 
que creada inicialment amb una orien-
tació clarament escolar, amb el temps, 
ha pogut traspassar l’orientació me-
rament formal i situar-se, a més, dins 
dels processos no formals de tipus: in-
formatius, assistencials, laborals, etc. 
Presencial i de 60 crèdits. 
Contacte: secretaria@fce.udl.cat

TECNOLOGIA EDUCATIVA: 
E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEI-
XEMENT- Facultat d’Educació, Psico-
logia i Treball Social / Interuniversitari

El Màster que capacita, des d’una ori-
entació d’innovació i/o recerca educa-

-
ció i gestió de processos d’e-learning; 
per al disseny i desenvolupament d’en-
torns tecnològics, materials multimè-
dia i escenaris d’aprenentatge i per fer 
un ús estratègic de la informació i el 
coneixement. Virtual i de 60 crèdits. 
Contacte: carrera@pip.udl.cat

         

ADVOCACIA - 
Facultat de Dret i Economia 

(FDE)

Màster organitzat en col·la-
boració amb el Col·legi de 
l’Advocacia de Lleida que 
faculta per concórrer a la 
prova que d’acord amb la 
Llei i el reglament d’accés a 
l’advocacia dóna lloc a l’ob-
tenció del títol d’advocat/a. 
Presencial i de 90 crèdits. 
Contacte: 
mcastillo@dpub.udl.cat

CIÈNCIES JURÍDIQUES - 
FDE

Màster dirigit a l’especialit-
zació de juristes, tant del 
sector privat especialment 
advocats en exercici, com 
de l’administració. Se cen-
tra bàsicament en Dret de la 
contractació privada i públi-
ca i té diverses optatives a 
triar en funció de l’especi-
alitat que es vulgui obtenir. 

Semipresencial i de 60 crè-
dits. Contacte: 
pbarron@dpriv.udl.cat

COMPTABILITAT, AUDI-
TORIA I CONTROL DE 

GESTIÓ - FDE

Màster dirigit als titulats que 
vulguin desenvolupar les se-
ves competències i conei-
xements en comptabilitat, 

elements fonamentals d’in-
formació sobre empreses i 
entitats en general. Presen-
cial i de 60 crèdits. Contac-
te: xavisabi@aegern.udl.cat

DIRECCIÓ I GESTIÓ LA-
BORAL - Escola Università-

ria de Relacions Laborals

Màster que forma professi-
onals 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: as-
pectes jurídics i econòmics. 
Presencial i de 60 crèdits. 
Contacte: capadministra-
cio@eurl.es

GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA - FDE

Màster que té com a objec-
tiu l’adquisició per part de 
l’alumnat d’una formació 
avançada de caràcter pro-
fessional i especialitzada, 
dirigida a persones gradua-
des en l’àmbit de les ciènci-
es 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. Semi-
presencial i de 60 crèdits. 
Contacte: 
lsalamero@dpub.udl.cat

SISTEMA DE JUSTÍCIA 
PENAL - FDE / 

Interuniversitari

El màster analitza en pro-
funditat les disciplines que 

-
ment del sistema de justí-
cia 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’execu-
ció penal. 

A més de les matèries de 
base més empírica que ex-
pliquen la gènesi del delicte 
i els efectes que aquest ge-
nera en les víctimes, com la 
Criminologia i
la Victimologia. Semipre-
sencial i de 60 crèdits. 
Contacte:  
cvillacampa@dpub.udl.cat

Àmbit Jurídic i Econòmic

COMPUTER SCIENCE - 
Escola Politècnica Superior 
(EPS)

Aquest màster dóna accés 
a la professió d'enginyer 
en computació, propor-
cionant l'experiència ne-
cessària i el coneixement 
per dirigir i desenvolupar 
projectes innovadors re-
lacionats amb les TIC, que 
actualment són essencials 
en les empreses locals, na-
cionals, estatals i interna-
cionals. Semi-presencial i 
de 90 crèdits.
Contacte: 
jlerida@diei.udl.cat

ENGINYERIA
INDUSTRIAL - EPS

Màster que habilita per a 
l’exercici de la professió 
d’Enginyer Industrial que 
amplia les competènci-
es dels enginyers tècnics 
obrint-los noves perspecti-
ves professionals. Es tracta 
d’un màster generalista en 
el qual es veuen temàti-
ques molt àmplies de l’en-
ginyeria com la gestió, la 
mecànica, l’electrònica, 
l’energia, la construcció, 
les instal·lacions, etc. Pre-
sencial i de 120 crèdits. 
Contacte: 
acastell@diei.udl.cat

Àmbit d’Enginyeria 
i Tecnologies de la Informació
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Àmbit de Salut

EDUCACIÓ PER A LA 
SALUT - Facultat 

d’Infermeria

Màster que capacita al professional 
perquè arribi a ser especialista en edu-
cació per a la salut i perquè pugui res-
pondre com a expert a les demandes 
sobre aquest tema des dels diferents 
nivells d’intervenció. Semipresencial i 
de 60 crèdits. Contacte: 
ssaez@infermeria.udl.cat

INVESTIGACIÓ 
BIOMÈDICA - Facultat de Medicina

Màster que forma a investigadors ple-
nament capacitats per dur a terme un 
projecte de recerca i ser coneixedors 
dels models d’estudi i les tècniques 

més capdavanteres. S’ofereixen les 
eines necessàries per afrontar amb èxit 
les possibles sortides professionals en 
recerca bàsica i clínica, en la indústria 
biotecnològica, la comunicació i edició 

Presencial i de 60 crèdits. Contacte: 
marta.llovera@cmb.udl.cat

PSICOLOGIA GENERAL 
SANITÀRIA - Facultat d’Educació, 

Psicologia i Treball Social

Màster que prepara per a la detecció i 
intervenció psicològica dels problemes 
emocionals, de relació i de naturalesa 
psicopatològica relacionats amb la sa-
lut mental. S’adquireixen les habilitats 
professionals basades en el bagatge ci-

-

bit de la salut i de la Psicologia General 
Sanitària. Presencial i de 90 crèdits. 
Contacte: aluja@pip.udl.cat

RECERCA EN SALUT - 
Facultat d’Infermeria

Màster que forma en aquelles compe-
tències relacionades amb l’adquisició 
de coneixements en matèria de meto-
dologia de la recerca, així com en la 
seva aplicació en el desenvolupament 
de la recerca en ciències de la salut. 
Dirigit a professionals de l’àmbit de 

-
terapeutes, psicòlegs, metges, nutrici-
onistes i dietistes i qualsevol altre titu-
lat que vulgui
investigar en el camp de la salut. Se-
mipresencial i de 60 crèdits. Contacte: 
deganat@infermeria.udl.cat

Àmbit d’Activitat Física i Esport
DIRECTOR ESPORTIU - 

Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC)

Màster que respon a les ne-
cessitats actuals de l’exer-
cici professional dels di-
rectors esportius en els 
diferents àmbits d’aplica-
ció: federacions, clubs pro-
fessionals, clubs esportius, 
escoles esportives, centres 

-
seguir un nivell òptim de 
coneixement i domini tant 
dels continguts com de les 
habilitats personals relaci-
onades amb l’àmbit espor-
tiu, dels recursos humans i 
de gestió. Presencial i de 60 
Crèdits. Contacte: 
directoresportiu@inefc.es

DRET ESPORTIU - INEFC

Màster que forma en el 
dret, tant públic com a pri-

de l’esport. S’ofereixen dos 
itineraris, un de caràcter 
professionalitzador dirigit 
essencialment a la inclusió 
al mercat de treball profes-
sional i un altre de caràcter 
investigador per qui vulgui 
obtenir el títol de Doctor. 
Presencial i de 60 crèdits. 
Contacte: acamps@inefc.es

GESTIÓ ESPORTIVA - 
INEFC

Màster que especialitza en 
gestió esportiva en cadas-

de l’esport per poder res-

pondre a les necessitats ac-
tuals del fenomen esportiu. 
S’ofereixen dos itineraris, 
un de caràcter professiona-
litzador dirigit a la inclusió 
al mercat de treball profes-
sional i un altre de caràcter 
investigador per qui vulgui 
obtenir el títol de Doctor. 
Presencial i de 60 Crèdits. 
Contacte: gestioesportiva@
inefc.es

INTERNATIONAL SPORTS 
LAW - INEFC

Màster que especialitza en 
les peculiaritats que ofereix 
el dret quan ha de ser apli-
cat 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 lingüísti-
ques diferenciades, una en 
espanyol per als alumnes 
provinents de l’àrea Ibe-
roamericana i una altra en 
anglès per a alumnes pro-
vinents de la resta del món. 
Presencial i de 60 crèdits. 
Contacte: 
acamps@inefc.udl.cat

La Formació Contínua 
constitueix una de les 
responsabilitats més im-
portants de la universi-
tat, en general, envers 
el seu entorn més pro-
per. Així, la Universi-
tat de Lleida vol estar 
en disposició d’oferir 
la possibilitat de seguir 
formant-se en els àm-
bits respectius a les per-
sones que conformen 
els diferents sectors que 
constitueixen el teixit 
professional i laboral de 

la societat que l’envol-
ta. Igualment, és res-
ponsable de la millora 
de la formació cultural i 
de l’increment dels co-
neixements generals de 
tots els ciutadans.

La UdL s’ha marcat el 
compromís de reforçar 
la formació dels treba-
lladors i treballadores 
a través de múltiples 
cursos i màsters de for-
mació contínua, alhora, 
que és una aposta per 

facilitar el reciclatge 
cercant noves vies pro-
fessionals, amb una es-
tructura organitzativa 

-
va als interessos dels es-
tudiants. Molta atenció 
a l’interès d’aquestes 

adaptatives”.

A la UdL són uns entusi-
astes de la formació al 
llarg de la vida –el famós 
“Lifelong Learning”-, 
que en molt casos co-

neixement també com 
a Formació Continua o 
com a Formació Perma-
nent. Totes aquests de-
nominacions ens acla-
reixen perfectament el 
que pretén aquest tipus 
de formació.

Actualment la UdL 
ofereix 131 propos-
tes docents pròpies de 
post-grau dels més va-
riats àmbits, en concret 
d’Agronomia, 



Alimentació, Arquitectura, Audi-
ovisuals, Ciències experimentals, 
Cultura i societat, Dret, Economia, 
Educació, Empresa, Esport, Forest, 
Humanitats, Indústria, Informàtica, 
Medi ambient, Prevenció, Recursos 
humans, Salut i  Turisme.

Necessitaríem moltes més pàgines 
per detallar cada un d’aquests es-
tudis  però ens convé saber que hi 
ha diferents tipologies formatives 
que van des d’Estudis de Post-grau 
(9 possibilitats docents), passant per 
Màsters (25 ofertes), per cursos per 
Experts Universitaris (15), per Espe-

-
sos d’Especialització (24) o cursos de 
Curta Durada (3). Tota aquesta ofer-

                      

ta està tota ben viva avui, amb la 
pre-inscripció i/o ins  cripció oberta.

Però per copsar la vivesa i la força 
de la Formació Continuada de la UdL 
s’ha de conèixer que estant en mar-
xa uns altres 43 cursos que inclouen 
Màsters com el MBA INTERNACIONAL 
i també uns altres cursos per experts 
i especialistes universitaris, com per 
fer especialització. Molts d’aquests 
cursos ja tenen un fecunda història 
perquè se n’han realitzat varies con-
vocatòries amb èxit, tant de partici-
pació i assistència d’estudiants, com 
d’aportació pràctica en el sector res-
pectiu i en el territori.  

La  Formació  Continuada  sobretot, 

com també en els estudis generals 
hi ha un constant posar-se al dia no 
només amb el que s’explica, sinó 
també en la seva didàctica, sigui en 
l’aula de manera presencial o sigui 
en estudis on-line. Sí hi ha un camp 
d’adaptació, renovació i innovació, 
és en la Formació Permanent, sobre-
tot perquè a l’estudiant, sigui jove 
o un sènior, quan s’apunta a la for-
mació ho fa amb entusiasme, dedi-

alt interès que acaba creant una for-
mació participativa, a l’alçada de la 
professionalització i del treball ben 
fet i ben rendibilitzat.

Cal que seguiu el Web de la Formació 
Continuada de la UdL per conèixer 
els detalls de cada curs.

El Centre d'Art d'Època Mo-
derna (CAEM) de la Uni-

versitat de Lleida i el Cen-
tre de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat 
de Catalunya (CRBMC) han 
sumat esforços per posar 
en marxa el primer màster 
especialitzat en peritatge 
d'obres d'art a Catalunya. 
Es tracta del Màster en peri-
tatge, avaluació i anàlisi 
d'obres d'art que s'inicia el 
proper curs acadèmic amb 
una oferta de vint places.

Aquesta col·laboració es 
recull en el conveni en-
tre la Universitat de Llei-
da i l'Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural del De-
partament de Cultura de 
la Generalitat de Catalu-
nya que varen presentar 

(29/7/2015)el director ge-
neral d'Arxius, Bibliote-
ques, Museus i Patrimoni, 
Joan Pluma; el degà de la 
Facultat de Lletres, Joan 
Busqueta, i el director del 
CAEM, Ximo Company; i que 

-
ració que mantenen des de 
fa anys el CAEM i el CRMB.

L'alumnat que cursi al màs-
ter podrà fer pràctiques a 
les instal·lacions del CRMB 
a Valldoreix, entre les 
quals cal esmentar les sales 
d’anòxia i d’alta extracció, 

la instal·lació radioactiva o 

als espais del CAEM, ubicat 
al Parc de Gardeny. Així ma-
teix, el màster comptarà 
com a docents amb els es-

pecialistes del CRBM, refe-
rent de la conservació i la 
restauració del patrimoni 
cultural moble català. 

L'acord marc entre dos ins-
titucions també preveu la 
participació de tots dos 
centres en projectes i pro-
grames d'investigació, la 
cooperació en programes 
de formació de personal in-
vestigador i tècnic, l'asses-
sorament mutu en l'estudi i 
la conservació del patrimo-
ni cultural català, així com 
l'intercanvi de materials.

Tant el degà com el director 
del CAEM varen destacar la 
importància i la rellevància 
d'aquest conveni, el pri-
mer d'aquestes caracterís-
tiques que el CRMB segella 

amb una universitat. Per la 
seva part, el director gene-
ral, ha manifestat l'interès 
del CRBM a ampliar a altres 
centres de recerca i univer-
sitats convenis similars, ja 
que, acords com aquest, va 
dir, són "acords per al con-
junt del país i no només per 
a la Universitat de Lleida".

A l'acte també hi varen as-
sistir la directora del depar-
tament d'Història de l'Art 
i Història Social de la UdL, 
Maria José Vilalta, i el dele-
gat dels serveis territorials 
de Cultura de la Generali-
tat, Josep Borrell.

: D'esquerra a dre-
ta, Maria José Vilalta, Ximo 
Company, Joan Busqueta, 
Joan Pluma i Josep Borrell.

VI

La Universitat de Lleida i la Generalitat de 
Catalunya col.laboren en un 

nou Màster de peritatge d'obres d'art

http://www.ice.udl.cat/fc

La Formació Continuada 

PÀGINES ESPECIALS
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