Tipus de programes
Requisits d’accés

Segons el que estableix la Ley Orgánica 6/2001, dins l’Autonomia de les universitats es recull
l’expedició dels títols de caràcter oficial, de títols propis i de diplomes.
A la UPF Barcelona School of Management els programes s’estructuren en màsters universitaris,
màsters propis, postgraus i altres cursos (cursos d’especialització, jornades, seminaris, conferències,
tallers, etc.).
Pel que fa als màsters, aquests es divideixen en les següents categories: màsters universitaris –
amb titulació expedida per la Universitat Pompeu Fabra i reconeguda pel Ministeri d’Educació
espanyol– i màsters propis –amb titulació expedida per la Universitat Pompeu Fabra–. A la
UPF Barcelona School of Management, ambdós tipus de màsters gaudeixen del mateix bon
reconeixement pel que fa a qualitat, continguts acadèmics, professorat i reputació professional.

Màsters universitaris
• Crèdits i durada: Els programes que porten al títol de màster comprenen un mínim de 60
crèdits ECTS i la seva durada lectiva es, com a mínim, d’un curs acadèmic.
• Títol: Els màsters universitaris donen dret a obtenir el títol de Màster Universitari expedit per
la Universitat Pompeu Fabra, en què consta l’IDEC Escola d’Estudis Superiors com a centre
d’impartició. Aquest tipus de màsters representen la via ordinària d’accés a un programa de
doctorat i estan reconeguts a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
• Requisits d’accés: Podran accedir a màsters universitaris els estudiants que compleixin els
requisits d’accés generals que estableix la normativa vigent (RD 861/2010, de 2 de juliol,
que modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre), així com els requisits específics del màster
corresponent, segons escaigui.

Màsters propis i postgraus
• Crèdits i durada:
- Màster: Els programes que porten al títol de màster comprenen un mínim de 60 crèdits
ECTS i la seva durada lectiva es, com a mínim, d’un curs acadèmic.
- Diploma de postgrau: Els programes que porten al títol de diploma de postgrau comprenen
un mínim de 30 crèdits ECTS i la seva durada lectiva no supera un curs acadèmic.
- Curs de postgrau: Els programes que porten al títol de curs de postgrau comprenen un
mínim de 10 crèdits ECTS i la seva durada lectiva no pot ser superior a un curs acadèmic.
• Títol: Els màsters propis i els postgraus (diplomes de postgrau i cursos de postgrau) donen
dret a obtenir el títol de Màster, el Diploma de Postgrau o Curs de Postgrau expedit per la
Universitat Pompeu Fabra, segons escaigui.

• Requisits d’accés: Per accedir als màsters propis i postgraus de la UPF Barcelona School of
Management, els candidats hauran d’estar en possessió de les següents titulacions
universitàries:
• títol universitari oficial de grau
• titulació universitària de segon cicle (llicenciatura, enginyeria, arquitectura o graduat
superior amb títol propi d’universitat)
• titulació universitària de primer cicle (diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura
tècnica o graduat amb títol propi d’una universitat)
Excepcionalment i en determinats programes, els candidats que no disposin de la titulació
universitària requerida podran participar en el programa després de valorar-ne l’experiència
professional i la seva posició laboral. En aquest cas, el Consell d’Estudis de la Fundació
Institut d’Educació Contínua, Universitat Pompeu Fabra valorarà l’admissió del candidat i
determinarà la titulació que aquest obtindrà quan acabi el programa.

