
Persones llicenciades, diplomades o graduades, en qualsevol disciplina, 
que vulguen formar-se com a professionals de la cooperació per al 
desenvolupament o en la gestió de projectes de desenvolupament des 
d'una  perspectiva ecosocial.
Personal tècnic i professionals que vulguen perfeccionar coneixements 
i millorar destreses i habilitats.
Responsables de cooperació per al desenvolupament, membres d'ONGD 
i associacions, voluntaris, etc.

CRITERIS D'ADMISSIÓ I VALORACIÓ 
ESPECÍFICA

PREINSCRIPCIÓ: el procés de preinscripció es realitza mitjançant formulari 
electrònic, gestionat per la Unitat d'Accés del Servei d'Alumnat: 
https://sa.ua.es/va/preinscripcion-master/preinscripcio-masters-
universitaris.html

MATRÍCULA:  Les persones que siguen admeses en el Màster rebran per 
correu electrònic les instruccions per a matricular-se en la Facultat, a 
través de Uacloud. 
https://economicas.ua.es/va/estudiants/matricula/matricula-master-
nous-estudiants.html

DIRIGIT A

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Procés d'admissió:

Per a accedir al Màster és OBLIGATORI presentar el currículum i una 
carta de motivació (preferentment manuscrita) en la fase de 
preinscripció. Posteriorment, si escau, els aspirants poden ser convocats 
a una entrevista, en què expressaran els motius pels quals volen 
incorporar-se al Màster.

Té un cert grau de prioritat qui haja dut a terme alguna activitat 
relacionada amb els àmbits d'estudi del Màster. Tot i això, l'experiència 
no és en cap cas un criteri excloent.

Criteris de puntuació:

Projecció: Capacitat de l'aspirant per a aplicar els coneixements 
adquirits durant el curs a l'àmbit de la cooperació per al 
desenvolupament (10 punts com a màxim).

Motivació: Valorada a partir de la carta i de la participació de l'aspirant 
en activitats relacionades amb la cooperació per al desenvolupament 
(10 punts com a màxim).

Experiència en temes de solidaritat o de l'àmbit social (10 punts com a 
màxim).

Formació prèvia i expedient acadèmic: Entre 0 i 10.

Cooperació 
al Desenvolupament: 
Especialitat 
Sostenibilitat Ambiental
(Interuniversitari)
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TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1 curs acadèmic i mig (90 ECTS)

Fórmula de puntuació: cada criteri de puntuació té una importància 
relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la 
puntuació obtinguda, per al càlcul de la puntuació total. Les 
importàncies relatives són aquestes:

■ Projecció = 35 %
■ Motivació = 35 %
■ Experiència = 15 %
■ Formació i expedient = 15%

(Fórmula: puntuació total = 0,35 x projecció + 0,35 x motivació + 0,15 x 
experiència + 0,15 x formació i expedient).

INFORMACIÓ I CONTACTE

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
master.economiques@ua.es  /  mastercooperacion@ua.es
965 90 36 70  /  965 90 94 87
economicas.ua.es/va/
https://economicas.ua.es/va/estudis/estudis-de-postgrau/master-
interuniversitari-en-cooperacio-al-desenvolupament.html
https://daea.ua.es/va/masteres/cooperacion-al-desarrollo/inici.html



ESTRUCTURA CURRICULAR

Estructura General del Pla d'Estudis (90 ECTS):

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

Presencial i en espanyol.

QUÈ PODEM FER?

Preparem professionals per a treballar en la intervenció i investigació a 
través del desenvolupament social i ambiental (drets humans, 
desenvolupament rural, sobirania alimentària, educació per al 
desenvolupament, gènere, etc.). El pla d'estudis inclou pràctiques en 
entitats que poden fer-se a països del Sud o del Nord (també a Espanya). 
Consulteu-ne el pla d'estudis, el professorat i més detalls en:  
http://www.mastercooperacion.ua.es

OBJECTIUS:

El propòsit fonamental d'aquesta titulació és formar tècnics altament 
especialitzats en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament i el canvi 
social, tant pel que fa a la intervenció professional com a l'acció 
investigadora. Entre els objectius del Màster podem destacar:

Incrementar coneixements quant a les forces econòmiques, socials i 
polítiques que expliquen i provoquen l'existència de pobresa i desigualtat, 
amb especial atenció a les desigualtats econòmiques, socials i de gènere, 
a més de les problemàtiques territorials i ambientals, les causes de 
l'empobriment de sectors, regions i nacions i el paper dels països 
enriquits, des d'una perspectiva global.
Aportar criteris d'anàlisi de la realitat política, social, econòmica, cultural 
i ecològica en què es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova 
cultura de la cooperació per al desenvolupament, que promouen els 
organismes i les convencions internacionals.
Aprofundir, des d'una perspectiva crítica, en les estratègies operatives 
sobre la qualitat i l'eficàcia del concepte de cooperació per al 
desenvolupament.
Desenvolupar habilitats per a dissenyar, planificar, gestionar i avaluar 
intervencions de desenvolupament, pel que fa a polítiques, plans, 
programes i projectes.

EIXIDES PROFESSIONALS:

Treball professional en entitats, públiques o privades, del sector de la 
cooperació per al desenvolupament i d'altres sectors d'intervenció social 
o ambiental.
Investigació en l'àmbit del desenvolupament i la cooperació.
Accés al doctorat.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

TIPUS DE MATÈRIES I ASSIGNATURES CRÈDITS 
ECTS

Obligatòries (comunes) 24

Optatives (segons l'especialitat elegida)* 36

Optatives (segons l'orientació elegida) 20

Treball de fi del Màster, TFM (obligatori) 10

El Màster està estructurat en dos cursos acadèmics:

Primer curs acadèmic (60 ECTS), amb caràcter docent i presencial:

1.- Comunes: d'octubre a gener (24 ECTS).
■ Mòdul I: Conceptes bàsics de desenvolupament (12 ECTS).
■ Mòdul II: Cooperació al desenvolupament (12 ECTS).

2.- Especialitat Universitat d'Alacant - Sostenibilitat ambiental.
De febrer a juny (36 ECTS)*:
■ Mòdul I: La gestió del medi ambient (11 ECTS).
■ Mòdul II: La gestió dels recursos naturals (12 ECTS).
■ Mòdul III: Impactes sobre la salut i metodologies d'investigació (13 ECTS).

* En el segon semestre, la resta d'universitats valencianes participants 
ofereix altres especialitats. Consulteu-les en:
http://www.mastercooperacion.ua.es/plan-de-estudios/

Segon curs acadèmic (30 ECTS), amb caràcter tutoritzat. 
Es cursa d'octubre a febrer i està dedicat a les matèries elegides, segons 
l'orientació escollida, per l'alumnat:

1. Orientació investigadora:
■ Pràctiques externes I (10 ECTS).
■ Iniciació a la investigació (10 ECTS).

2.- Orientació professional:
■ Pràctiques externes II (20 ECTS).
- Hi ha una gran oferta de pràctiques. Segons els teus interessos, preferències i 
motivacions, pots elegir pràctiques en entitats dins o fora de l'estat espanyol.

En les dos orientacions és obligatori fer el treball de fi del Màster (10 
ECTS).
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