
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

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

 

Economia 
Aplicada

 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
master.economiques@ua.es / masteraplicada@ua.es
965 90 36 70
economicas.ua.es/va/
https://economicas.ua.es/va/estudis/estudis-de-postgrau/master-
universitari-en-economia-aplicada.html
https://daea.ua.es/va/masteres/economia-aplicada/presentacio/sobre-
el-master.html

INFORMACIÓ I CONTACTE

 

MODALITAT I LLENGÜES VEHICULARS

El programa s'imparteix íntegrament en espanyol i en modalitat presencial.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR
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El Màster en Economia Aplicada et permet obtenir un títol oficial amb 
especialització econòmica i, alhora, et prepara per a accedir a estudis de 
doctorat, en cas que vulgues continuar els estudis de postgrau i fer una tesi 
doctoral.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

Llicenciats, diplomats i graduats en economia o administració i direcció 
d'empreses que vulguen ampliar els coneixements teòrics i pràctics en 
l'àmbit de l'anàlisi econòmica aplicada i en matèria de recerca en aquest 
camp. 

Titulats universitaris en altres disciplines socials (turisme, relacions 
laborals, sociologia, ciències polítiques, publicitat i relacions públiques, 
etc.) i jurídiques (dret), o en filologia, matemàtiques, arquitectura i 
enginyeries, interessats a adquirir una formació complementària en temes 
relacionats amb l'economia aplicada.

ADREÇAT A

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Cal tenir un títol universitari oficial espanyol o expedit per una institució 
d'educació superior integrada en l'Espai Europeu d'Educació Superior que 
faculte, al país expedidor, per a accedir a ensenyaments de màster. 
Igualment, hi poden accedir els titulats de sistemes educatius aliens a 
l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat d'homologar els 
estudis, si hi ha la comprovació prèvia, per part de la UA, que el títol acredita 
un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris 
oficials espanyols i faculta, al país expedidor, per a accedir als 
ensenyaments de postgrau.

Amb caràcter general, el Màster Universitari en Economia Aplicada ofereix 
cada any un total de 15 places de nou ingrés. Si el nombre de sol·licituds és 
superior, el criteri específic d'admissió es basarà en aquest barem:

Estudis previs: llicenciatura, diplomatura o grau:
Economia o administració i direcció d'empreses.
Turisme, sociologia i relacions laborals.
Altres

Màxim de 5

Altres màsters

Certificació acadèmica, mitjana de l'expedient

Currículum

Màxim de 1

Màxim de 3

Màxim de 1

Màxim de 3
Màxim de 2
Màxim de 1

ELEMENTS QUE CAL CONSIDERAR (puntuació sobre 10)

* Per a valorar el currículum, es tenen en compte aspectes com ara el coneixement d'idiomes, 
l'experiència laboral en sectors relacionats amb l'economia, l'assistència a cursos sobre la 
matèria, etc.

Període d'investigació del programa de doctorat.
Docència i investigació.
Serveis d'estudis i planificació en administracions públiques i empreses.
Organismes internacionals.
Consultoria econòmica.

El curs a temps complet consta de 60 crèdits (un curs acadèmic), distribuïts 
en dos semestres. Per a obtenir el títol cal superar 7 assignatures 
obligatòries i 3 optatives (totes de 5 crèdits) i fer el treball de fi de Màster (10 
crèdits).

PRIMER SEMESTRE (6 obligatòries)
Relacions Econòmiques Internacionals
Tècniques d'Anàlisi Econòmica Aplicada
Desenvolupament Econòmic i Benestar
Competitivitat i Internacionalització
Entorn Global de l'Economia, Coneixement i Noves Tecnologies
Sistema Financer

SEGON SEMESTRE (1 obligatòria + Treball de fi de Màster + 3 optatives)
Tècniques d'Anàlisi Econòmica Aplicada II
Treball de Fi de Màster

Oferta d'optatives (cal cursar-ne 3):
Aquesta oferta pot variar cada curs acadèmic.

Economia dels Recursos Naturals
Economia del Mercat de Treball
Economia de la Vivenda i del Sector Immobiliari
Economia del Turisme
Factors de Competitivitat a Llarg Termini
Federalisme Fiscal

PLA D'ESTUDIS

EIXIDES PROFESSIONALS

L'objectiu central del títol és formar investigadors especialitzats en l'anàlisi i 
l'estudi de l'economia, que siguen capaços d'aplicar els coneixements i les 
habilitats a la recerca de problemes econòmics complexos. Per aquest 
motiu, l'egressat ha d'aprendre a plantejar, amb rigor acadèmic, l'anàlisi dels 
problemes econòmics que pretén estudiar i conèixer les metodologies 
susceptibles de ser emprades per a abordar aquesta anàlisi. També ha de ser 
capaç d'identificar els problemes econòmics en qualsevol situació concreta, 
discutir alternatives que en faciliten la resolució, seleccionar les més 
adequades per a aconseguir els objectius proposats i avaluar els resultats als 
quals aquestes alternatives condueixen.

Igualment, l'egressat ha de destacar per una formació humanista, que li 
permeta abordar qüestions com ara l'assignació dels recursos escassos, els 
problemes d'eficiència i productivitat, la solidaritat social i la justícia 
distributiva, entre d'altres.
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