XXII EDICIÓ

■ Avaluació

■ Preinscripció

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.

Fins al 30 de novembre de 2011.
Cal presentar:
carta de motivació, fotocòpia DNI, 1 fotografia, fotocòpia
compulsada títol llicenciatura/diplomatura, currículum i dipòsit
de 30 € (es retornarà a les persones no seleccionades).

■ Horari
Dimarts i dijous, 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/ internaci onales/posgrado. htm

■ Preu

■ Matrícula

1.200 € + 70 € (taxes UB) cada curs.

Les persones preinscr ites que hagin estat seleccionades
han de fer efectiu l'import de la matrícula (1.270 e) del
12 al 16 de desembre, 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: 16 de desembre).

■ Beques

www.ub.edu/monub/beques
www.gencat.net/agaur
www.becasmae.es
■ Informació i matrícules
MÓN-3 · Facultat dʼEconomia 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

Màster

Escola Internacional de Postgrau
«Josep Maria Vidal Villa»
de Globalització, Desenvolupament
i Cooperació

Directora:
Dra. Irene Maestro
Gener de 2012
a octubre de 2013
55 crèdits ECTS

25 ANYS
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XXII EDICIÓ

Escola Internacional de Postgrau
«Josep Maria Vidal Villa»
de Globalització, Desenvolupament
i Cooperació

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

■ Horari
Dimarts i dijous, de 18 a 21.30 h.
Les classes són en castellà.

■ Preinscripció
Fins al 30 de novembre de 2011.
Cal presentar:
carta de motivació, fotocòpia DNI, 1 fotografia, fotocòpia
compulsada títol llicenciatura/diplomatura, currículum i dipòsit
de 30 € (es retornarà a les persones no seleccionades).

■ Avaluació
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.

■ Preu

1.200 € + 70 € (taxes UB) cada curs.
■ Beques
www.ub.edu/monub/beques
www.gencat.net/agaur
www.becasmae.es

■ Matrícula
Les persones preinscr ites que hagin estat seleccionades
han de fer efectiu l'import de la matrícula (1.270 e) del
12 al 16 de desembre, 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: 16 de desembre).

■ Informació i matrícules
MÓN-3 · Facultat dʼEconomia 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

Màster

Directora:
Dra. Irene Maestro
Gener de 2012
a octubre de 2013
55 crèdits ECTS

25 ANYS

Departament de Polít ica Econòmica
i Estructura Econòmica Mundial

