Per rebre la titulació cal haver assistit al 80% de les sessions i haver superat satisfactòriament i en els terminis
fixats totes les proves que estableixi la direcció acadèmica. En finalitzar el màster, els alumnes presentaran públicament, davant de tribunal acadèmic, el seu treball final.

n Preinscripció
Fins al 4 de novembre de 2013.
Cal presentar:
carta de motivació, fotocòpia DNI, 1 fotografia, fotocòpia compulsada títol llicenciatura/diplomatura, currículum i dipòsit de 30 E (es retornarà a les persones no
seleccionades).

n Horari

Dilluns i dimecres i un divendres al mes, de 18 a 21.30 h.
Les classes són en castellà.

Estudiants estrangers: és imprescindible tenir el títol
convalidat (via B). Consultar:
www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm

n Preu

1.200 E + 70 E (taxes UB) cada curs.
n Beques
www.ub.edu/monub/beques
www.gencat.net/agaur
www.becasmae.es
n Informació i matrícules
MÓN-3 · Facultat d’Economia i Empresa
Diagonal, 690 · 08034 Barcelona · T. 93 402 43 25
Coordinadora: Maite Sirera (msirera@ub.edu)
Dilluns, dimecres i dijous, de 15 a 19 h.
Dimarts i divendres al matí.
www.mon-3.org

n Matrícula
Les persones preinscrites que hagin estat seleccionades
han de fer efectiu l'import de la matrícula (1.270 E) del
18 al 22 de novembre, en el següent compte corrent:
La Caixa		
2100 3642 11 2200036125
A continuació, hauran de fer arribar el resguard de la
transferència a MÓN-3 (data límit: 29 de novembre).
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n Introducció

n PRIMER CURS

Gener a juliol de 2014
El món del segle xxi ofereix unes
terribles asimetries entre riquesa i
pobresa, seguretat i conflictes, progrés i deteriorament ambiental, etc.
La globalització econòmica ha afectat irremissiblement altres àmbits de
l’existència social, configurant definitivament un sistema econòmic
mundial en què les bretxes entre
els seus centres i les seves perifèries no semblen sinó reproduirse eternament. En aquest context
de desigualtat econòmica, social i
territorial, el desenvolupament i la
cooperació, tot i que en contínua
transformació per adaptar-se als
nous temps, segueixen sent dos
pols de referència en qualsevol discurs estratègic de futur, si és que
aquest futur ha de ser possible per
a tota la humanitat. Els reptes per a
un desenvolupament autènticament
socioeconòmic, humà i sostenible,
i les exigències d’una autèntica cooperació entre pobles i països que
els permeti avançar a tots (i no una
a costa dels altres) segueix ocupant
les agendes acadèmiques i polítiques de la consciència mundial.
Aquest màster en desenvolupament
i cooperació pretén seguir formant,
com ho ha fet durant vint-i-quatre
anys, especialistes que, enfortits
per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament
en la construcció d’unes estratègies
de desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un
món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i
esperançador per a les generacions
futures, i necessàriament diferent de
l’actual.

Mòdul I
El sistema econòmic mundial
8 crèdits
Mòdul II
Concepte i medició
del desenvolupament
6 crèdits
Mòdul III
La multidimensionalitat del
desenvolupament
9 crèdits
Mòdul IV
Metodologia d’investigació
i projecte de tesina
7 crèdits

n SEGON CURS

n PROFESSORAT

Gener a octubre de 2015

Mòdul V
Cooperació per al
desenvolupament
8 crèdits
Mòdul VI
Projectes de
desenvolupament
6 crèdits
Mòdul VII
Altres modalitats de
cooperació i la nova agenda
de cooperació internacional
7 crèdits
Mòdul VIII
Treball final de màster
9 crèdits
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