
Requisits d'accés i criteris d'admissió 

D'acord amb la NORMATIVA ACADÈMICA DELS  ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS DE MÀSTER de 

la Universitat de Lleida, curs 2016/17 (aprovada pel Consell de Govern de 30 de març de 2016), 

per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió al màster s'ha tingut en compte la norma 

establerta en l'article 16 i 17 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010. 

Accés: 

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió al màster s'ha tingut en compte la norma 

establerta en l'article 16 i 17 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010: 

1) Títol universitari oficial espanyol (llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, 

enginyeries tècniques, arquitectura tècnica i graus).  

2) Títol universitari estranger homologat.  

3) Titulació no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i 

sempre que al país expedidor del títol faculti per a l'accés als estudis de postgrau.  

 

Criteris d'admissió  

Els requisits d'admissió són els següents:  

Titulacions: titulats en geografia i les diferents titulacions de la branca de ciències socials i 

jurídiques (administració i direcció d'empreses, economia, dret, turisme i gestió turística, 

educació social i comunicació audiovisual), així com aquells titulats de les branques 

d'arquitectura i enginyeria, ciències i arts i humanitats interessats en la gestió de les àrees de 

muntanya. 

 

Criteris de valoració de mèrits i les proves d'admissió específiques 

La selecció dels estudiants per a la seva admissió al Màster es realitzarà sobre la base dels criteris 

que es presenten a continuació. Per a cada apartat s'estableix una puntuació de fins a cinc punts 

que ponderaran segons els percentatges que s'assenyalen: 

-    Expedient acadèmic (65%): s'estableixen els següents valors: 

o   Aprovat: 1 

o   Notable: 2 

o   Excel·lent: 3 

o   Matrícula d'honor: 4 

-  Activitat professional i/o d'investigació relacionada amb les activitats de planificació territorial i 

desenvolupament local (25%). La puntuació s'estableix a criteri de la comissió, tenint en compte 

el treball exercit i el temps de dedicació. 



 

-  Justificació de l'interès pel Màster i idea de projecte (5%): els estudiants han de presentar un 

escrit justificant el seu interès i un briefing d'un projecte de dinamització d'àrees de muntanya. 

Es valorarà l'adequació dels interessos de l'estudiant respecte a l'oferta formativa del màster, els 

coneixements demostrats en relació a les àrees de muntanya.  

- Formació o activitat complementària (5%): es tindrà en compte la formació complementària de 

postgrau i no universitària en els àmbits de les TIC, planificació territorial i desenvolupament 

local. 

La valoració dels mèrits dels estudiants es realitzarà mitjançant l'anàlisi de la documentació 

aportada juntament amb la sol·licitud. Es contempla també la possibilitat de realitzar una 

entrevista personal si la comissió d'Estudis del Màster ho considera necessari. 

La selecció dels estudiants per a la seva admissió es farà exclusivament sobre la base de criteris 

acadèmics. 

 

Òrgan d'admissió 

L'admissió la resol la comissió d'estudis del màster, que en aquest cas correspon amb la Comissió 

de Coordinació del Màster establerta pel Conveni signat entre les cinc universitats participants. 

Aquesta comissió està formada per: el/la coordinador/a del màster i el/la Responsable intern/a 

del Màster de cada Universitat segons criteris establerts en el Conveni. 

 

 


