
  

Data d’actualització: 11 d’abril de 2007 

Propostes de POP per al curs 2007-2008 avaluades 
favorablement 

Universitat Màster 

UB Activitat física i esport 

UB Activitat motriu i educació 

UB Antropologia i etnografia 

UB Biologia del desenvolupament i genètica 

UB Ciències del mar: oceanografia i gestió del medi marí 

UB Construcció i representació d'identitats culturals 

UB Cultures i llengües de l'antiguitat 

UB Cultures medievals 

UB Desenvolupament i innovació d'aliments 

UB Direcció hotelera i de restauració 

UB Disseny urbà: art, ciutat i societat 

UB Ecologia fonamental i aplicada 

UB Economia 

UB Economia i gestió de l'activitat pesquera 

UB Enginyeria ambiental 

UB Estudis avançats en història de l'art 

UB Estudis de dones, gènere i ciutadania 

UB Estudis històrics 

UB Estudis llatinoamericans 

UB Farmàcia assistencial i atenció farmacèutica 

UB Formació de professors de català per a adults 

UB Geofísica 

UB Geologia 

UB Gestió estratègica de les empreses turístiques 

UB Internacionalització 

UB Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües 

UB Medicina respiratòria 

UB Microbiologia avançada 

UB Pensament contemporani 

UB Psicologia clínica i de la salut 

UB Química avançada 

UB Recerca en didàctica de la llengua i la literatura 

UB Recerca en didàctiques específiques 



  

Data d’actualització: 11 d’abril de 2007 

UB Recerca en empresa1 

UB Recerca en sociologia 

UAB Arqueologia prehistòrica 

UAB Biologia cel·lular 

UAB Ciència i enginyeria computacional 

UAB Ciència i tecnologia de materials 

UAB Ciències de l'antiguitat i de l'edat mitjana 

UAB Computació d'altes prestacions 

UAB Dret empresarial 

UAB Educació de les persones adultes 

UAB Educació intercultural 

UAB El català i el castellà com a llengües estrangeres 

UAB Estudis anglesos avançats: literatura i cultura 

UAB Estudis culturals: Gestió i tecnologia de la cultura 

UAB Estudis medievals. Art, història i literatura 

UAB Física avançada i professional 

UAB Gestió aeronàutica 

UAB Gestió pública 

UAB Integració europea 

UAB Investigació en sociologia aplicada (MISA) 

UAB La filosofia contemporània: tendències i debats 

UAB Llengua espanyola i literatura hispànica 

UAB Musicologia i educació musical 

UAB Nanociència i nanotecnologia2 

UAB Paleontologia 

UAB Participació i Polítiques Locals 

UAB Patrimoni artístic a Catalunya 

UAB Pensar i governar les societats complexes 

UAB Planificació i gestió de l'educació 

UAB Psicologia de la salut3 

UAB Radiació de sincrotró i acceleradors de partícules 

UAB Recerca en didàctica de la llengua i la literatura 

UAB Recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències 

UAB Recerca en economia aplicada 

UAB Recerca en educació 

                                                      

1 A l’oferta oficial de màsters 2007-2008 apareix com a Recerca en empresa: finances i 

assegurances 

2 A l’oferta oficial de màsters 2007-2008 apareix com a Nanotecnologia 

3 A l’oferta oficial de màsters 2007-2008 apareix com a Recerca en psicologia de la salut 



  

Data d’actualització: 11 d’abril de 2007 

UAB Recerca en psicologia clínica 

UAB Recerca en psicologia de l'esport i de l'activitat fisica 

UAB Salut internacional 

UAB Tractament de la informació i comunicació multilingüe 

UAB Visió per computador i intel·ligència artificial 

UPC Agricultura per al desenvolupament 

UPC Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques 

UPC Arquitectura, energia i medi ambient 

UPC Ciència i tecnologia aeroespacial 

UPC Energia4 

UPC Enginyeria biotecnològica 

UPC Enginyeria civil 

UPC Enginyeria dels recursos naturals 

UPC Enginyeria de gestió costanera i marítima 

UPC Fotònica 

UPC Mecànica computacional 

UPC Optometria i ciències de la visió 

UPC Polímers i biopolímers 

UPC Sostenibilitat 

UPF Avançat en ciències jurídiques 

UPF Economia, Finances i Empresa 

UPF Estudis comparatius de literatura, art i pensament 

UPF Història del món 

UPF Indústria Farmacèutica i Biotecnologia 

UPF Interdisciplinari dels media i sistemes cognitius interactius 

UPF Salut laboral 

UdG Disseny molecular en química mèdica 

UdG Dret dels negocis i del sector privat 

UdG Economia i dret empresarials 

UdG Educació en la diversitat 

UdG Joventut i societat 

UdG Mecànica de materials i estructures 

UdL Biotecnologia en ciències de la salut 

UdL D'agents d'igualtat d'oportunitats per a les dones: àmbit rural 

UdL Esport sostenible i benestar 

UdL Gestió de sòls i aigües 

UdL Interacció persona-ordinador 

UdL Llengües aplicades 

UdL Patrimoni cultural i desenvolupament local 

                                                      

4 A l’oferta oficial de màsters 2007-2008 apareix com a Enginyeria en Energia 
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UdL Protecció integrada de cultius 

UdL Recerca en sistemes de producció agroalimentària 

UdL Recerca en sistemes i productes forestals 

UdL Relacions interculturals i literatura 

URV Avaluació i mesura de la conducta 

URV Ensenyament de llengües estrangeres 

URV Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes 

URV Formació de professionals de la formació 

URV Migracions i mediació social 

URV Neurotoxicologia i Psicofarmacologia5 

URV Psiquiatria i salut mental: genètica i ambient6 

URV Química teòrica i computacional 

URV Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 

URV Translation and Intercultural Studies 

URL Activitat física, salut i entrenament esportiu 

URL Bioenginyeria 

URL Bioètica 

URL Direcció, gestió i intervenció en serveis socials 

URL Educació especial 

URL Enginyeria de xarxes i telecomunicacions 

URL Enginyeria electrònica i automàtica 

URL Enginyeria informàtica i la seva gestió 

URL 

Esport, lleure i canvi social: Estratègies per a la gestió i l'anàlisi de l'activitat 

física contemporània 

URL Estratègia i creativitat publicitàries 

URL Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació 

URL Pedagogia social i comunitària: lideratge de la transformació socioeducativa 

URL Periodisme avançat. Reporterisme 

URL Prevenció i gestió de riscos a la comunitat 

URL Recerca en ciències de la gestió 

UVic Biologia de sistemes 

UVic Comunicació digital interactiva 

UVic Interpretació de conferències 

                                                      

5 A l’oferta oficial de màsters 2007-2008 apareix fusionat amb Psiquiatria i salut mental: 

genètica i ambient, com a Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotecnologia i 

psicofarmacologia 

6 A l’oferta oficial de màsters 2007-2008 apareix fusionat amb Neurotoxicologia 

Psicofarmacologia, com a Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotecnologia i 

psicofarmacologia 
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UVic Traducció especialitzada 

UIC Gestió Cultural 

UIC Recerca en ciències humanes, socials i jurídiques 

 


