
Màster en Arquitectura

MMàsters universitaris
-
Passaport per al teu futur

http://www.udg.edu/masterarquitectura

©
Jo

se
p

 M
ar

ia
 T

or
ra

A4 M ARQUITECTURA 18-19.indd   1 2/3/18   8:38



Presentació
El Màster en Arquitectura és el títol que habilita per a l’exercici de la professió 
d’arquitecte. Els estudis del màster estan enfocats a obtenir els coneixements 
necessaris per a l’exercici de la professió, els mètodes d’investigació i desenvolupament 
de projectes de construcció, la creació de projectes arquitectònics que compleixin 
alhora les exigències estètiques i tècniques, els requisits dels usuaris, la comprensió de 
la professió d’arquitecte i la seva funció en la societat.

El Màster té un enfocament clarament professional en un context multidisciplinari 
i el seu objectiu és la formació integral per al desenvolupament i gestió de projectes 
d’arquitectura.

El programa forma arquitectes altament qualificats i capaços de respondre de manera 
innovadora i eficaç davant els reptes a afrontar en un futur professional.

Estructura curricular

El màster et proporcionarà

Sortides professionals

Totes aquelles en què sigui necessària la titulació d’arquitecte, tant en el camp de 
l’arquitectura com en el del planejament urbanístic.

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa 
de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris 
addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com l’exigència de 
complements de formació específics.

Màster en Arquitectura

Tipus
Professionalitzador

Durada:
60 ECTS; un curs acadèmico

Calendari:
Període lectiu: classes de setembre a 
gener i tutories pel Projecte final de 
màster durant el segon semestre

Règim
Temps complet. Presencial

Nombre màxim de places
30

Preu
2.407€ 
El preu de la matrícula a màsters 
oficials es fixa a través d’un decret 
aprovat anualment per la Generalitat 
de Catalunya. Els preus publicats 
corresponen al curs 2017-2018 

Més informació
www.udg.edu/masters
www.udg.edu/masterarquitectura

Tel. +34 972 41 88 43  
masters@udg.edu
www.udg.edu/masters

M

Primer semestre ECTS

Bloc Tècnic

Taller integral de construcció: Intensificació dels continguts de les 
assignatures de construcció, estructures i instal·lacions 9

Bloc projectual 21

Taller integral de projectes: Intensificació dels continguts de les 
assignatures de projectes, urbanisme i composició 21

Segon semestre

Treball final de màster 30

Total 60
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