Estudis superiors : Màster en Desenvolupament
Internacional
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Cultural
Tipus entrada al calendari: Estudis superiors
Temàtica activitat del calendari: Màster Desenvolupament Internacional
Tags: cooperació, estranger, formació, màster
Dates de realització

Del dijous 5 de maig de 2016 al dilluns 25 de juliol de 2016
Descripció

El Màster en Desenvolupament Internacional, es començarà a impartir el proper curs
2016-2017 a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) i ha superat positivament
l’avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (l'AQU), que
n'assegura l’oficialitat, el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari
europeu.
El programa té per objectiu educar els futurs professionals en l'àrea de desenvolupament des
d'una perspectiva global, donada l’elevada preocupació pel desenvolupament i la creixent
demanda de professionals amb una formació qualificada i interdisciplinària en aquest àmbit.
El Màster, de 60 crèdits i d’un any de durada, és impartit en anglès i combina la teoria i la
pràctica i proporciona als estudiants tant rigor acadèmic com criteri en l’esfera política.
Dirigit a titulats i professionals que vulguin enfocar la seva carrera professional en l’àmbit del
desenvolupament. Els sol·licitants han de tenir un títol universitari en ciències polítiques,
relacions internacionals, economia, dret, sociologia o equivalent.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ:
Termini: 01 de juliol 2016 (no residents a la UE), 25 de juliol de 2016 (residents a la UE).
DATES DE REALITZACIÓ:
De l'1 de Setembre de 2016 al 30 de Setembre de 2017.
LLOC:
Campus Ciutadella Universitat Pompeu Fabra | C. Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona
Font: InterCom
Localització i contacte
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Telèfon: 93 542 30 21
Informació addicional: http://www.ibei.org
Adreça electrònica de contacte: admissions@ibei.org
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/72660
Data del document:

5.05.2016
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