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Presentació

El màster en Economia de l’Empresa (Business Economics) té per objectiu aportar 
a l’estudiant una formació sòlida i tècniques avançades per a l’anàlisi econòmica i 
empresarial en un entorn global.

S’aprofundeix en la qualificació de professionals amb responsabilitat en alta direcció 
d’empreses o institucions, especialment en aquelles que tenen una dimensió 
internacional.

Objectius i característiques del màster

Proporcionar la formació en instruments i tècniques necessàries per prendre 
decisions empresarials en un entorn econòmic global i dinàmic. Té per objectiu 
formar professionals capaços d’aplicar l’anàlisi econòmica a situacions empresarials 
complexes.
S’ofereixen dos itineraris a través de la optativitat, un itinerari professional i un altre 
d’investigació. L’orientació professional permet exercir les funcions d’alta direcció 
d’empreses en els seus diferents àmbits de funcionament. Els coneixements adquirits 
a l’itinerari de recerca permetran desenvolupar un projecte de recerca en l’àmbit de 
l’economia i l’empresa.

Estructura curricular

El màster et proporcionarà

L’itinerari professionalitzador capacita a l’estudiant com a professional directiu 
d’empreses amb una clara vocació internacional i enfocades a una major presència a 
mercats globals. 
L’itinerari de recerca permetrà capacitar a l’estudiant y desenvolupar un projecte 
d’investigació en l’àmbit de l’economia i de la empresa.

Màster en Economia 
de l’Empresa (Business 
Economics)

Tipus
Professional i de recerca

Llengua d’impartició
Català, castellà i anglès

Durada
60 ECTS (un curs acadèmic)

Període lectiu
Anual (d’octubre a juny)

Règim
Semipresencial

Nombre màxim de places
25

Preu
2.767 € 
3.952 € per a estudiants estrangers no 
membres de la Unió Europea 
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 2018-2019

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

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

Mòdul 1- Economia y empresa /Business Economics (primer semestre) 
obligatòries

30

Eines quantitatives per a l’anàlisi de dades massives (Big Data) 6

Indicadors empresarials: Comptabilitat i Gestió 6

Anàlisis de l’entorn econòmic per a la presa de decisions 6

Anàlisi de mercats i de la competència 6

Mercats i organitzacions 6

Mòdul 2.   Optatives d’especialitat (segon semestre)  Escollir un itinerari 18

Itinerari professional 

Comptabilitat per a l’empresa internacional 3

Direcció Estratègica de PIME 3

Contractació internacional, dret i empresa 3

Mercats Emergents 3

Màrqueting internacional 3

Decisions Financeres a l’empresa 3

Pràctiques en Empresa o Institucions 9

Itinerari d’investigació 

Tècniques de recerca per a l’empresa 6

Tècniques de recerca per a l’economia 6

Recerca aplicada en economia i empresa 6

Mòdul 3. Treball final de màster (obligatori) 12

Total 60


