
Prioritàriament a egressats de titulacions universitàries vinculades al 
desenvolupament local i la gestió integrada dels recursos territorials, 
com ara geografia, història, economia, administració i direcció 
d'empreses, ciències del treball, dret, turisme, ciències ambientals, 
sociologia, etc.

També s'adreça a titulats universitaris que treballen en empreses i 
institucions, públiques o privades sense ànim de lucre, directament 
relacionades amb el desenvolupament local, la gestió integrada de 
recursos territorials o la innovació social, econòmica i mediambiental, i 
necessiten una oferta formativa de postgrau que els facilite l'adquisició 
de nous enfocaments i eines per a actualitzar coneixements. 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés, t'indicarem els passos per a matricular-te en 
línia, a la teua facultat o escola, a través d’UAcloud CV.

La Generalitat Valenciana, mitjançant un decret del Consell, estableix cada 
any les taxes de matriculació. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

D'acord amb la normativa de la Universitat d'Alacant (BOUA de 20
de desembre de 2012), per a accedir als ensenyaments oficials de
màster universitari cal:

Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d'una institució de 
l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, al país 
expedidor del títol, per a accedir a ensenyaments de màster.
Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER HOMOLOGAT al 
títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI d'una universitat, o centre 
d'ensenyament superior, d'un PAÍS ALIÉ A L'EEES, sense necessitat 
d'homologació prèvia d'estudis. En aquest cas, cal tenir en compte 
que es requereix de un informe tècnic d'equivalència expedit per la 
UA i que l'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació 
del títol ni el reconeixement amb cap altra finalitat diferent de la de 
cursar els ensenyaments de màster universitari. 

Els criteris d'admissió que es valoren són:

L'expedient acadèmic de la titulació universitària que permet l'accés 
al Màster (fins a 4 punts). 
Tenir altres títols de postgrau o especialització en desenvolupament 
local i innovació territorial (fins a 2 punts).
Experiència professional acreditada en el camp del desenvolupament 
local i la innovació territorial (fins a 2 punts).
Entrevista personal si escau (fins a 2 punts).

Desenvolupament 
Local i Innovació 
Territorial

Facultat de Filosofia i Lletres (Dept. Geografia Humana)
Facu.lletres@ua.es/ dghum@ua.es
965 90 34 48 / 965 90 34 20
965 90 34 49
web.ua.es/va/masters-oficials.html
web.ua.es/es/master-oficial-deleite/ 
www.facebook.com/Deleite.Ua?fref=ts

INFORMACIÓ I CONTACTE
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

 



Els objectius generals del Màster són:

La formació especialitzada d'experts i personal tècnic qualificat en 
desenvolupament local, per a satisfer la demanda actual 
d'administracions públiques i institucions privades sense ànim de lucre 
(fundacions, organitzacions no governamentals, etc.).
L'anàlisi dels processos de desenvolupament local, com més va més 
relacionada amb els fenòmens globals de caràcter no solament 
econòmic sinó també social, cultural, ambiental i formatiu.
La difusió i aplicació en l'àmbit local de l'Estratègia Europea per 
l'Ocupació i la Gestió del Territori.
L'estudi de les estratègies i els instruments útils i eficaços per a 
diversificar el teixit productiu, revaloritzar els recursos endògens i 
generar una dinàmica de creixement sostenible del territori, a escala 
comarcal i local, en qualsevol país o regió del planeta amb estratègies i 
processos de participació pública i ciutadana.
L'adquisició d'instruments per a l'autoocupació i l'emprenedoria.
La iniciació a l'activitat investigadora en l'àmbit del desenvolupament 
local i la innovació territorial, amb una perspectiva sectorial o integrada.

En definitiva, es tracta de proporcionar a l'alumnat, des d'una perspectiva 
aplicada, els instruments necessaris per a incentivar i promoure el 
desenvolupament endogen sostenible, mitjançant l'aprofitament i posada 
en valor dels recursos territorials existents.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

Modalitat presencial. El Màster s'imparteix en castellà.

Les eixides professionals, com que es tracta d'un màster transversal i 
interdisciplinari, estan molt lligades a treballs vinculats no solament al 
d'agent de desenvolupament local, rural o socioterritorial, sinó també a la 
consultoria ambiental, socioeconòmica i cultural, activitats turístiques i de 
planificació territorial, desenvolupament local i integrat en entitats 
municipals i supralocals i cooperació en projectes de desenvolupament 
interterritorial i global.

Es pretén formar professionals que dominen estratègies i instruments útils i 
eficaços, capaços de diversificar el teixit productiu, revaloritzar els recursos 
endògens i generar dinàmiques de creixement sostenible del territori a 
escala local i supralocal (comarcal, regional i nacional); tècnics amb 
aptituds per a donar resposta als problemes generats en un territori, en 
funció de la naturalesa productiva rural, urbana, industrial, turística, de 
serveis, etc., atenent a les característiques i la idiosincràsia de la cultura 
local.

També s'hi té en compte les eixides professionals vinculades a la gestió 
empresarial i el foment d'emprenedors, la gestió del medi natural i cultural, 
la comunicació i la comercialització del territori a través del posicionament 
estratègic (place branding). El Màster també habilita l'opció de fer una tesi 
doctoral, matriculant-se en el programa de doctorat de la Facultat de 
Filosofia i Lletres.

PLA D'ESTUDIS

6

Crèdits 
ECTSASSIGNATURES 1r SEMESTRE

Mòdul 1. TEORIA, MÈTODES I TÈCNIQUES
Introducció al Desenvolupament Local i la Innovació 
Territorial ...............................................................................................
Planificació Estratègica Aplicada al Desenvolupament 
Territorial ...............................................................................................

Mòdul 2. ACTIVITATS SOCIOECONÒMIQUES I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Ordenació del Territori i Desenvolupament Sostenible ............
Les Activitats Agropecuàries i les seues Implicacions 
Territorials .............................................................................................

6

6

6

Crèdits 
ECTSASSIGNATURES 2n SEMESTRE

6El Turisme i les seues Implicacions Territorials ..................................

Mòdul 3. POBLACIÓ, QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ
DE L'OCUPACIÓ

Dinàmiques i Estructures de la Població, els Nous Filons
d'Ocupació ..........................................................................................
Mercats Locals i Promoció d'Ocupació ......................................

Mòdul 4. Treball de fi de Màster ..........................................

6

6

12

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

EIXIDES PROFESSIONALS


