
  

Març de 2008 

Propostes de POP per al curs 2008-2009 avaluades 
favorablement 

Universitat Màster 

Biodiversitat 

Farmàcia industrial 

Gestió i restauració del medi natural 

Seguretat alimentaria 

Drug and food quality 

Ciutadania i drets humans: ètica i política 

Direcció de projectes de conservació – restauració: col·leccions i conjunts patrimonials 

Psicogerontologia 

Quality in analytical laboratories 

Ciències odontològiques 

Investigació en ciències clíniques 

Research on Liver Diseases 

Dret de l’empresa i dels negocis 

Educació per a la ciutadania i en valors 

Ensenyament i aprenentatge en entorns digitals 

Intervencions educatives i socials 

Tipografia: disciplina i usos 

Creació i gestió d’empreses innovadores i de base tecnològica 

Direcció d’empreses de l’esport 

Finançament i gestió de les hisendes autonòmiques i locals 

Gestió pública avançada 

Criminologia i sociologia jurídico-penal 

Història econòmica 

UB 

Recerca en didàctica, formació i avaluació educativa 

Biologia i biotecnologia vegetal 

Ecologia terrestre. Gestió de la biodiversitat 

Recerca en ciència animal i dels aliments 

EPCE. Environmental Process Control Engineering 

Estudis de llengua i literatura catalanes 

Estudis teatrals 

Natural Language Processing and Human Language Technology 

Social and cultural anthropology 

Neurociències 

Intervenció psicosocial 
Dret i polítiques de la integració europea: Dret constitucional europeu i multilevel 
constitutionalism 

Gestió de riscos tecnològics i laborals 

Biblioteca escolar i promoció de la lectura 

Tecnologies multimèdia 

Direcció d’empreses industrials 

Disseny multimèdia 

UAB 

Master in mathematical models in engineering: theory, numerics, applications 

UPC Enginyeria del cuir 



  

Març de 2008 

Literatura comparada i traducció literària 

Creació literària 

Estudis de cinema i audiovisual contemporanis 

Disseny i comunicació 

Estudis avançats en comunicació social 

UPF 

Sound and music computing 

Estudis culturals i comunicació 
UdG 

Economia de l’empresa. Integració econòmica europea i direcció d’empreses 

Gestió i innovació en la indústria alimentària 
UdL 

Desenvolupament i cooperació internacional 

Formació de professionals de la Formació 

Enginyeria termodinàmica de fluids URV 

Tecnologies de climatització i eficiència energètica en edificis 

Comissariat d’art en nous mitjans 

Gestió i didàctica del patrimoni cultural 

Recerca en filosofia i estudis humanístics 

Creació, disseny i enginyeria multimèdia 

Direcció d’empreses (MBA) 

Direcció internacional i gestió de la innovació tecnològica (MBA) 

URL 

Projecte integrat d’arquitectura 

Psicopatologia clínica, legal i forense 
UIC 

Teràpia familiar 

UOC Prevenció de riscos laborals 

Comunicació i patrimoni cultural 

Envelliment actiu i satisfactori: bases per a la prevenció i l’atenció integrada UVic 

Tecnologies aplicades de la informació 

 


