
Aquest Postgrau ha estat dissenyat per formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planifica-
ció, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació al desenvolupament i a la trans-
formació social, cercant les solucions més innovadores i adaptables, sempre amb criteris de respon-
sabilitat.

Adreçat a Sortides professionals

Persones que, professional o voluntàriament, col.la-
boren en projectes de cooperació, desenvolupa-
ment i innovació social,, així com a persones que 
exerceixen o volen formar-se per exercir aquest 
treball en accions sobre el terreny a països en vies 
de desenvolupament, amb ONG's o institucions 
locals i internacionals 

Els alumnes que es formen en aquest postgrau 
disposen de diferents alternatives d’ocupació. 
Actualment hi ha exalumnes treballant en les 
següents àrees (tant a l’Estat Espanyol com a 
l’estranger):

- Tècnics en cooperació en administracions diverses 
(universitats, ajuntaments, consells comarcals, etc)

- Tècnics en ONG i altres institucions
- Consultors
- Periodisme especialitzat
- Avaluadors de projectes
- Organització d’esdeveniments relacionats amb la 

cooperació i el desenvolupament
- Emprenedoria social
- Departaments i/o projectes de Responsabilitat 

Social Corporativa.
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Globalització: l'escenari mundial i les relacions desiguals

Cooperació al desenvolupament i drets humans: polítiques i estratègies

Cultures, gènere i migracions

L'acció humanitària: ajut i emergència

Projectes de desenvolupament: el cicle del projecte, identificació, monitoreig i 
avaluació

Desenvolupament sostenible: eixos claus, objectius i metes

La societat del bé comú i l'acció transformadora

Geopolítica i relacions econòmiques internacionals 
(simulador geopolític semipresencial)

La transformació social en el món digital

Treball de fi de màster
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Fraccionament: 
10% (com a reserva de plaça) + 50% (abans de l’inici del curs) + 40% (a mig curs).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita.

Programa modulat:
Diploma de Postgrau en Cooperació i Desenvolupament
Comprèn els continguts del mòdul 1 al 5, més un treball de fi de postgrau.

Cursos de formació contínua:
 - L'acció humanitària: ajut i emergència
 - Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (simulador geopolític semipresencial)
 - La transformació social en el món digital

Preu


