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SORTIDES PROFESSIONALS 
 

El programa del màster permet obtenir els 
coneixements essencials per tal que el 
professional pugui desenvolupar-se amb 
excel·lència en diferents àmbits: 
 
 Advocat d’empresa  

 Assessoria integral d’empreses en l’àmbit 
nacional i internacional 

 Auditoria i consultoria externa d’empreses 

 Investigació en centres universitaris o 
instituts de recerca. 

 Expert en arbitratge empresarial 

 Mèrits en la funció pública 

 
 
 
 

SERVEIS ALS ESTUDIANTS 
 

 Metodologies docents adaptades al màster 

 Horaris flexibles per a professionals  

 Atenció personalitzada i tutorial 

 Programes de mobilitat internacional 

 Informació sobre beques i ajuts 

 Cursos d’espanyol i català per a estrangers 

 Jornades, congressos i seminaris 

 Borsa de treball 

 Beques 

 
 
 
 

LLOC D’IMPARTICIÓ 
 

Campus Catalunya - Universitat Rovira i Virgili 
Facultat de Ciències Jurídiques 
Avinguda Catalunya, 35 
43002 Tarragona 

 
 

PREINSCRIPCIÓ 
 

La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV 
s’encarrega de la gestió del procediment. 
 
La preinscripció per al curs 2017-2018 es pot 
formalitzar durant els següents períodes: 
 

 1a fase: oberta des de l’1 de març fins al 30 
de maig. 

 
 2a fase: s’obrirà de l’1 de juny fins al 21 de 

juliol, si hi ha places vacants. 
 
L’òrgan de selecció prioritzarà l’expedient 
acadèmic i el currículum dels sol·licitants, i en el 
seu cas, es realitzarà una entrevista amb el 
candidat. 
 
Nombre de places: 30 
 
 

ENTITATS COL·LABORADORES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Simultaneïtat amb el 

Màster en Advocacia 
MÉS INFORMACIÓ 

Tel: (0034)977558379 
master.derecho-empresa@urv.cat 

http://www.urv.cat/mudec/ 

mailto:master.derecho-empresa@urv.cat
http://www.urv.cat/mudec/


 

PRESENTACIÓ 
L’empresa i la contractació incideixen de forma 
determinant en el desenvolupament dels motors 
econòmics del territori, donada la rellevància del 
teixit industrial, empresarial, immobiliari, de 
serveis i dels sectors agrícola i petroquímic. El 
màster ofereix una formació avançada en la 
regulació jurídico-privada de les relacions de les 
empreses i dels particulars. 
L’objectiu és la formació interdisciplinària com a 
valor afegit i com a resposta a la demanda 
d’especialització  i estratègies en l’àmbit intern, 
de la Unió Europea i internacional que es 
precisen en els moments de creixement o de 
crisi.  

ACCÉS 
 Titulats universitaris oficials de Grau o 

Llicenciats en Dret, Relacions Laborals, 
Ciències del Treball, Administració i Direcció 
d’Empreses, Economia i en àmbits afins. 

 Titulats oficials amb títol expedit per una 
institució d’ensenyament superior de l’EEES, 
que faculta a l’accés a màsters en el país 
expedidor. 

 Estudiants amb un títol estranger de sistema 
educatiu aliè a l’EEES, no homologat, prèvia 
comprovació per part de la Universitat. 

PRÀCTIQUES EXTERNES 
120 hores en empreses o despatxos 
professionals 

 

 
 

 

EMPRESA 
 

✓ Dret de societats   

✓ Dret concursal 

✓ Fiscalitat de l’empresa       

MÒDULS 

CONTRACTACIÓ 
 

✓ Noves perspectives del dret contractual 

✓ Contractació immobiliària    

✓ Contractació mercantil 

✓ Contractació laboral nacional i internacional 

✓ Fiscalitat de la contractació   

LITIGACIÓ 
 

✓ Resolució judicial de  conflictes i arbitratge          

✓ La prova en la litigació empresarial i en els 

negocis 

✓ Litigació en els negocis internacionals 

Accés al  

DCTORAT EN DRET 

 

TREBALL FINAL DE MÀSTER 
 Clínica jurídica  

 Treball de recerca en un àmbit 
del màster 

2017-2018 http://www.urv.cat/mudec 

 

BEQUES 
 2 Beques Màster URV 

 5 Beques de col·laboració amb el 
Departament de Dret Privat, 
Processal i Financer de la URV 

 Accés a beques per a estudiants 
internacionals 

Accés al  

DOCTORAT EN DRET 


