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l fort desenvolupament experimentat pel sistema financer en 
els darrers anys ha provocat grans transformacions en els seus 
components i en les tècniques de gestió de totes les empreses. 

Aquesta dinàmica, caracteritzada per la desregulació (tant domèstica 
com internacional), la desintermediació, la innovació, l’aplicació de les 
noves tecnologies, la creixent mundialització dels mercats i la sofisticació 
instrumental, ha generat una gran i creixent complexitat en l’activitat financera 
que ha incrementat considerablement la demanda de professionals amb una 
alta qualificació en el camp de la gestió bancària i de les finances.

La Facultat d’Economia i Empresa (FEE) i el Departament de Gestió d’Empreses 
(DGE) de la URV  tenen una extensa experiència formativa en el camp de les 
finances.  Aquest èxit i reconeixement, així com la constatació de l’existència 
d’una forta necessitat formativa integral d’alt nivell en l’àmbit de les finances, 
ha fet possible el disseny i la presentació del Màster en Finances i Gestió 
Bancària.

Per tal de complementar l’experiència formativa de la FEE de la URV i amb 
la finalitat de garantir un nivell òptim de consecució dels objectius formatius 
proposats, el Màster en Finances i Gestió Bancària s’organitza en col·laboració 
amb l’Institut d’Estudis Financers (IEF), principal referent de formació financera 
d’elit a Catalunya. L’IEF forma part, com a únic membre espanyol, de la 
Conferència Mundial d’Instituts de Formació Bancària i Financera i ostenta 
actualment la presidència de l’European Bank Training Network que és la 
principal federació europea de formació en finances. D’aquesta manera, l’IEF 
(www.iefweb.org) presta el seu suport i estructura per a la realització d’aquest 
programa, la qual cosa, juntament amb l’experiència i els mitjans de la FEE de 
la URV, permet assegurar una formació de postgrau del màxim nivell.

El Màster en Finances i Gestió Bancària està acreditat, per la seva qualitat 
formativa, per l’EFPA o Associació Europea d’Assessoria i Planificació 
Financera (European Financial Planning Association) i serveix per superar 
l’examen de la molt apreciada acreditació professional europea d’Assessor 
Financer Europeu o €FA (European Financial Advisor), que atorga el més alt 
reconeixement professional en l’àmbit de l’assessorament financer.

El Màster en Finances i Gestió Bancària
és un programa amb un perfil professionalitzador

i compromès amb els principis d’excel·lència.



El Màster en Finances i Gestió Bancària 
pretén la formació d’especialistes d’alt 
nivell, tant en la dimensió bancària com 
en la de la instrumentació financera, els 
mercats financers i la direcció i adminis-
tració financera de les empreses.

El Màster en Finances i Gestió Bancària 
proporciona als alumnes una formació 
integral per al desenvolupament de les 
tasques directives i de gestió en l’activi-
tat financera. 

Aquestes tasques abasten la gestió 
bancària, la gestió financera de les em-
preses, l’assessorament financer i, en 
definitiva, l’anàlisi borsària i la gestió de 
carteres.

Aquest Màster
possibilita la formació

d’especialistes d’alt nivell
en l’àmbit de les finances

i la gestió bancària.

Aquest curs està acreditat
per €FPA España i prepara per a
l’obtenció del títol d’Assessor 
Financer Europeu (€FA)

Fitxa tècnica

Adreçat a:
Titulats universitaris (llicenciats, graduats, diplomats, 
enginyers i arquitectes tècnics o superiors) que tin-
guin la vocació de professionalitzar-se en qualsevol 
tasca vinculada amb l’àmbit de les finances i als pro-
fessionals que vulguin millorar les seves expectatives 
de treball.

Durada:
60 ECTS

Dates:
Del 01/10/2018 al 30/06/2019, classes presencials.
De maig a setembre de 2019, elaboració de la tesi-
na. Defensa de la tesina davant tribunal abans del 
30/09/2019

Horari:
Dilluns, dimarts i dimecres i alguns divendres de 18 
a 22 h.

Preu:
5.900 €
(Existeixen facilitats de crèdit atorgades per enti-
tats bancàries)

Lloc de realització:
URV. Facultat d’Economia i Empresa
Av. Universitat, 1. Reus. 

Inscripcions:
A partir del 2 de maig de 2018.
Per poder inscriure’s al curs és necessari acreditar 
una titulació universitària. No obstant això, tots els 
alumnes que estiguin cursant el darrer curs de la res-
pectiva titulació universitària, podran matricular-se 
al Màster comprometent-se a superar totes les as-
signatures pendents abans de la finalització del curs 
(setembre 2019).
No és necessària experiència professional prèvia.



Metodologia

Els continguts i les activitats incloses en el Màster en Finances i Gestió Bancària 
combinen els fonaments teòrics, la formació especialista d’alt nivell i les activitats pre-
vistes (casos i supòsits pràctics, connexions amb els mercats, seminaris, conferències 
i taules rodones de debat) en la dosi idònia per obtenir les sinergies pròpies de la 
màxima excel·lència formativa en l’àmbit de les finances.

Titulació

Els alumnes que hagin superat el curs obtindran el títol de Màster en Finances 
i Gestió Bancària concedit per la Universitat Rovira i Virgili i per l’Institut d’Estudis 
Financers, assolint així el reconeixement conjunt d’ambdues institucions. Addicional-
ment, aquests alumnes podran presentar-se, un cop hagin satisfet els corresponents 
drets econòmics, a l’examen per obtenir el títol d’Assessor Financer Europeu (Euro-
pean Financial Advisor – €FA).

Sortides professionals

Aquest Màster aporta les eines necessàries per a què l’alumne pugui dedicar-se a 
activitats d’assessorament financer i de gestió de carteres en brokers o dealers, en 
EAFI’s o assessories independents, en consultores, en gestores de patrimonis, de 
fons d’inversió i fons de pensions, i en banca privada i personal. Addicionalment, 
podrà ocupar-se en la gerència d’entitats financeres i de companyies d’asseguran-
ces, així com en l’administració financera d’altres empreses. 

Procediment d’inscripció

Els interessats a inscriure’s en el Màster en Finances i Gestió Bancària hauran 
d’emplenar la sol·licitud que hi ha a la web del Màster: masterfinances.net i pre-
sentar tots els documents que allí es detallen. 
El període d’inscripció s’obre el 2 de maig de 2018. 
La Direcció del Màster autoritzarà de forma expressa i individual les peticions formula-
des per ordre d’arribada. Aquesta autorització permet la matriculació definitiva al curs. 

Presentació de documents: 
Sra. Mercè Taratiel (secretària administrativa) 
Facultat d’Economia i Empresa
Edifici Deganat
Av. Universitat, 1. 43204 Reus
Tel.: 977 759 802  /  Fax: 977 759 815
E-mail: merce.taratiel@urv.cat

Horari d’atenció al públic: de 9 h a 14 h

http://www.masterfinances.net/web/
mailto:merce.taratiel%40urv.cat?subject=


Direcció acadèmica

Dr. Antonio Terceño
Catedràtic d’Economia Financera de la FEE de la URV.

Sr. Josep Soler
Director general de l’IEF

Dr. Antonio Rodríguez
Professor titular d’Economia Financera de la FEE de la URV.

Sr. Pablo Larraga
Director del Màster en Finances de l’IEF.

Programa

Àrea de Fonaments........................................(122 h)
 • Anàlisi d’Estats Financers
 • Matemàtica de les Operacions Financeres
 • Mètodes Quantitatius
 • Dret Financer i Bancari
 • Entorn Econòmic

Àrea de Finances Bàsiques ...........................(126 h)
 • Fonaments dels Mercats Financers
 • Mercats Financers Internacionals
 • Instruments Financers Desintermediats
 • Gestió Financera Empresarial
 • Operacions i Serveis Bancaris

Àrea d’Especialització .................................... (172 h)
 • Anàlisi i Gestió del Risc Financer
 • Instruments Financers Derivats
 • Màrqueting Bancari
 • Gestió de Carteres
 • Assegurances i Plans de Pensions
 • Fiscalitat de les Operacions Financeres
 • Aplicacions Informàtiques

Àrea de Suport i Debat ................................... (40 h)
 • Seminaris, conferències i sessions de treball i debat

Projecte Final ................................................... (40 h)
 •  Elaboració i defensa d’un projecte final o treball pràctic tutoritzat

El Màster proporciona accés en
temps real als mercats, mitjançant

la plataforma de trading Visual Chart.



Amb la col·laboració de:

Coordinació:
Fundació URV | Centre de Formació Permanent

Av. Onze de Setembre, 112. 43203 REUS
Tels.: 977 779 950  /  977 779 966
susana.paxton@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat

Informació i inscripcions:  
Facultat d’Economia i Empresa (FEE)
Av. de la Universitat, 1. 43204 REUS

Tel.: 977 759 802 (9h - 14h)
merce.taratiel@urv.cat

Web del Màster:
masterfinances.net

Segueix-nos a:
facebook.com/MasterFinances

Presentada la sol·licitud per a què aquest títol sigui reconegut 
per la CNMV com a títol vàlid per assessorar i informar.

Curs acreditat per:

Vàlid per a l’obtenció de l’€FA

mailto:susana.paxton%40fundacio.urv.cat?subject=
http://www.fundacio.urv.cat/master_en_finances_i_gestio_bancaria/of/CAT/MFIGBE-M8-2018-17
mailto:merce.taratiel%40urv.cat?subject=
http://www.masterfinances.net/web/
https://www.facebook.com/MasterFinances

