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Títol IX. Estudis de màster universitari 
 

 
 
Article 224. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
L’objecte d’aquest document és regular les condicions de creació, implantació i seguiment 
dels estudis de màster a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com la seva estructura 
docent i organitzativa i els mecanismes d’accés a aquests estudis. Aquesta regulació serà 
d’aplicació tant als màsters universitaris conduents a l’obtenció d’un títol oficial com als 
màsters de la UAB conduents a l’obtenció d’un títol propi. 
 
 
Article 225. Els estudis de màster a la UAB 

1. Els estudis de màster constitueixen el segon cicle d’estudis universitaris i tenen com a 
finalitat l’adquisició, per part de l’estudiant, d’una formació avançada, de caràcter 
especialitzat o multidisciplinari, orientada a la especialització acadèmica o professional, o bé 
a la iniciació en les tasques investigadores. 

2. Els estudis de màster hauran d’estar adscrits a una branca de coneixement. 

3. La UAB, a través dels seus processos interns de seguiment de qualitat, garantirà el mateix 
nivell d’exigència i de qualitat acadèmica per a tots els seus títols de màster, tant si donen 
lloc a l’expedició d’un títol oficial com si donen lloc a l’expedició d’un títol propi.  

4. S’entén per màsters universitaris aquells estudis oficials que estiguin regulats d’acord amb 
el que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 
861/2010, de 2 de juliol, pel que fa a estudis universitaris de màster, i subjecte, quant al 
preu de matrícula, al decret de preus públics dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques catalanes de la Generalitat de Catalunya. La denominació d’aquest títol de màster 
serà el de màster universitari en T (en l’especialitat E / en les especialitats Es) per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual T serà el nom específic del títol i E, el de 
l’especialitat, si el màster l’inclou. 

5. Els màsters incorporats a la programació de títols propis de la UAB hauran de garantir el 
seu autofinançament i s’inscriuran al Registre d’Universitats Centres i Títols (RUCT) d’acord 
amb les especificacions que determini la normativa vigent pel que fa a títols propis. La 
denominació d’aquest títol de màster serà el de màster en T per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en la qual T serà el nom específic del títol. 

6. El procediment de verificació i acreditació dels màsters propis s’ajustarà al que disposi la 
normativa vigent en matèria de formació permanent. 

 
 
Article 226. Creació, modificació i supressió dels estudis de màster 
 
1. La implantació i la supressió de títols d’estudis oficials de màster universitari són 
acordades pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de 
Catalunya, a proposta del Consell de Govern, i amb l’informe favorable del Consell Social de 
la UAB. 
 
2. La creació i la supressió de títols de màster propis correspon al Consell de Govern, amb 
l’informe favorable del Consell Social de la UAB.  
 
3. La comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació 
acadèmica dels estudis de postgrau de la Universitat debat, a proposta dels centres o de 
l’equip de govern de la Universitat, la creació o la supressió d’estudis que condueixin a 
l’obtenció de títols de màster, i eleva la recomanació de creació o supressió al Consell de 
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Govern que, al seu torn, les eleva, si s’escau, al Consell Social, per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
4. Cada títol de màster s’adscriu a un únic centre. Aquesta adscripció haurà de ser aprovada 
per la junta del centre corresponent, juntament amb la memòria del títol. La junta del centre 
podrà delegar en la comissió de màster del centre l’aprovació d’aquesta memòria. 
 
5. La supressió d’uns estudis que condueixin a l’obtenció d’un títol de màster es pot produir 
quan concorrin alguns dels supòsits següents: 
 

a) No obtenir la renovació de l’acreditació, en el cas dels màsters universitaris 
oficials, i de l’aval que es determini, en el cas dels màsters propis. 

b) Quan el procés de seguiment aconselli la realització de modificacions que afectin 
la naturalesa i els objectius del títol. 

c) A proposta del centre al qual està adscrit el màster. 
d) A proposta de l’equip de govern de la Universitat. 

 
6. En els supòsits b, c i d, la comissió delegada del Consell de Govern amb competències 
sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau de la Universitat resoldrà la 
conveniència de la supressió d’estudis que condueixin a l’obtenció d’un títol de màster, i 
elevarà la recomanació al Consell de Govern que, al seu torn, l’elevarà, si escau, al Consell 
Social. 
 
7. La modificació d’un pla d’estudis correspon a la comissió delegada del Consell de Govern 
amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau de la Universitat, 
que l’elevarà a l’òrgan estatal o autonòmic pertinent. 
 
8. Les propostes de modificació d’uns estudis que condueixin a l’obtenció d’un títol de màster 
sorgeixen com a conseqüència del procés de seguiment i són canalitzades cap a la comissió 
delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis 
de postgrau de la Universitat pel centre al qual està adscrit el programa. 
 
 
Article 227. Elaboració i aprovació de la memòria del títol 
 
1. El centre nomenarà una comissió per a l’elaboració de la memòria del títol (comissió de 
titulació) en la qual hauran d’estar representats els departaments que hi impartiran 
docència. La proposta de memòria es debatrà i, si escau, s’aprovarà, en la comissió de 
màster del centre. 
 
2. La proposta aprovada pel centre s’elevarà a la comissió amb competències sobre 
l’ordenació acadèmica dels estudis postgrau de la Universitat per a la seva aprovació. 

 
 
Article 228. Responsables dels estudis de màster  
 
1. La comissió de màster del centre. Els centres disposaran d’una comissió delegada de la 
junta del centre encarregada dels estudis de màster (comissió de màster del centre), amb 
les atribucions i composició següents: 
 
2. Atribucions: 
 

a) Debatre, a proposta dels departaments, d’instituts universitaris d’investigació propis i 
adscrits, de centres docents adscrits i vinculats, de l’equip de govern del centre o de 
la mateixa comissió, la creació de nous estudis de màster o l’extinció d’estudis 
existents, i elevar aquesta proposta a la comissió delegada del Consell de Govern 
amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau de la 
Universitat. 

b) Aprovar la proposta de memòria corresponent al títol que es proposa.  
c) Vetllar pel seguiment, la millora contínua i l’acreditació dels estudis de màster 

adscrits al centre. 
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d) Aprovar els informes de seguiment elaborats pels coordinadors/ores dels estudis de 
màster adscrits al centre i elaborar l’informe de seguiment del centre. 

e) Proposar a la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre 
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau de la Universitat, i com a resultat del 
procés de seguiment, modificacions dels estudis de màster.  

f) Ratificar, si s’escau, les propostes de selecció i prelació de candidats.  
g) Altres atribucions delegades per la junta del centre. 
 

3. La composició de la comissió de màster del centre garantirà que hi estiguin representats, 
almenys, els col·lectius següents: 

 
a) Equip de govern del centre, un membre del qual presidirà la comissió. 
b) Coordinadors/ores dels estudis de màster del centre. 
c) Directors/ores dels departaments o dels instituts universitaris d’investigació vinculats 

als màsters adscrits al centre, o en qui deleguin. 
d) Professorat vinculat als estudis de màster. 
e) Estudiants de màster. 
f) Responsable de la gestió acadèmica del centre, o la persona en qui delegui. 

 
4. La comissió de màster del centre podrà crear, si ho considera necessari, comissions de 
coordinació per a cada màster, que actuïn com a estructura de suport al coordinador/a i a les 
quals podrà delegar les atribucions que consideri pertinents. 
 
5. El coordinador/a del màster. Cada màster comptarà amb un/a coordinador/a, 
nomenat/ada pel rector/a o persona en qui delegui a proposta del centre al qual estigui 
adscrit el màster. 
 
6. Seran atribucions del coordinador: 
 

a) Vetllar pel correcte funcionament del màster i la seva millora contínua. 
b) Vetllar per la correcta planificació dels estudis de màster i la publicació de les guies 

docents corresponents. 
c) Elaborar la documentació necessària per als processos de seguiment i acreditació del 

programa. 
d) Proposar modificacions al pla d’estudis i elevar-los a la comissió de màster del 

centre. 
e) Seleccionar les persones candidates a cursar el màster i fer-ne la prelació, d’acord 

amb els criteris establerts en el pla d’estudis, quan el seu nombre superi el de places 
disponibles, i elevar a la comissió de màster del centre la proposta d’admissió que 
serà resolta pel rector/a, o la persona en qui delegui. 

f) Determinar, si escau, els complements de formació que l’estudiantat haurà de 
realitzar. 

g) Determinar equivalències i/o reconeixements en funció dels estudis previs de 
l’estudiantat. 

h) Nomenar els tribunals d’avaluació dels treballs de fi de màster. 
i) Analitzar qualsevol altra incidència que sorgeixi i proposar actuacions concretes per a 

la seva resolució. 
j) En els màsters propis, vetllar pel seguiment i compliment del pressupost del màster. 

 
 
Article 229. Docència 
 
1. El percentatge de docència impartida per professorat doctor en uns estudis de màster 
haurà de ser, com a mínim, del 70 %. Aquest percentatge es podrà disminuir 
excepcionalment quan els objectius i els continguts del màster requereixin una participació 
important de professionals o especialistes externs sense titulació de doctor/a i sempre que 
aquesta reducció sigui aprovada per la comissió de màster del centre.  
 
2. En un màster programat íntegrament per la UAB, s’haurà de garantir que com a mínim el 
30 % de la docència sigui impartida per professorat de la UAB. 
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3. El percentatge de dedicació del professorat d’un departament a la docència en màsters 
universitaris oficials no podrà superar el 20 % de la seva capacitat docent, llevat de casos en 
què la programació docent de màsters de caràcter professionalitzador amb regulacions 
específiques obligui a superar aquest límit. 
 
4. La docència en màsters propis no computarà en el pla docent, podrà ser objecte de 
retribucions específiques procedents dels recursos propis del màster i estarà subjecta a les 
limitacions de la normativa vigent sobre incompatibilitats del personal docent de les 
universitats públiques catalanes. 
 
 
Article 230. Estructura del pla d’estudis (Article redactat segons l’ Acord de Consell de 
Govern de 13  de juliol de 2011) 
 
1. Els plans d’estudis conduents a l’obtenció dels títols de màster tindran, com a norma 
general, 60 crèdits i podran tenir-ne fins a 120, si els objectius formatius del màster ho 
requereixen. 
 
2. Els plans d’estudis dels màsters s’estructuraran en mòduls. El mòdul és la unitat bàsica de 
matrícula, de formació, d’avaluació i de certificació, formalment definida per unes 
competències a desenvolupar, uns resultats d’aprenentatge, uns continguts i unes activitats 
d’ensenyament, d’aprenentatge i d’avaluació. 
 
3. El pla d’estudis d’un màster s’estructurarà en períodes semestrals, d’un màxim de 30 
crèdits cada un.  
 
4. Els mòduls dels màsters hauran de ser d’un mínim de sis crèdits i d’un màxim de quinze. 
En qualsevol cas, la mida dels mòduls haurà de ser múltiple de tres o de cinc crèdits.  
 
5. Els màsters que no tinguin configurades especialitats hauran de programar: en el cas dels 
màsters de 60 crèdits, un mínim de 15 crèdits obligatoris, exclosos els corresponents al 
treball de fi de màster; en el cas dels màsters de 90 crèdits, un mínim de 18 crèdits 
obligatoris, exclosos els corresponents al treball de fi de màster; i en el cas dels màsters de 
120 crèdits, un mínim de 30 crèdits obligatoris, exclosos els corresponents al treball de fi de 
màster. 

 
6. Els màsters configurats amb especialitats hauran de programar: en el cas dels màsters de 
60 crèdits, un mínim de 15 crèdits obligatoris comuns del màster i un mínim de 9 crèdits 
obligatoris per cada especialitat, exclosos els corresponents al treball de fi de màster; en el 
cas del màsters de 90 crèdits, un mínim de 18 crèdits obligatoris comuns del màster i un 
mínim de 12 crèdits obligatoris per cada especialitat, exclosos els corresponents al treball de 
fi de màster; i en el cas dels màsters de 120 crèdits, un mínim de 30 crèdits obligatoris 
comuns del màster i un mínim de 18 crèdits obligatoris per cada especialitat, exclosos els 
corresponents al treball de fi de màster.  
 
7. El màster haurà de concloure amb l’elaboració i defensa pública d’un treball de final de 
màster, que haurà de constituir un mòdul dins el pla d’estudis. 
 
 
Article 231. Complements de formació en màsters universitaris oficials 
 
1. Per tal d’assegurar que la formació prèvia de les persones candidates a ser admeses per 
cursar un màster universitari oficial sigui suficient i l’adequada, es podran programar crèdits 
addicionals corresponents a complements de formació. 
 
2. La programació de crèdits de complements de formació haurà de fonamentar-se en 
criteris estrictament acadèmics i haurà d’estar dissenyada per cobrir necessitats formatives 
d’estudiants que requereixin aquesta formació complementària per seguir amb garanties els 
estudis de màster. 
 
3. Els complements de formació estaran constituïts, amb caràcter general, per assignatures 
obligatòries dels darrers cursos d’estudis de nivell de grau, de les quals es programarà, si 
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l’oferta de grups ho permet, almenys un grup en anglès per afavorir l’accés d’estudiantat 
estranger. En estudis orientats a la formació lingüística en llengües estrangeres, aquesta 
programació alternativa per a estudiants procedents d’altres sistemes universitaris serà en 
català o en espanyol. 
 
4. Excepcionalment i de manera justificada, la comissió de màster del centre podrà autoritzar 
incloure assignatures optatives d’estudis de grau com a complements de formació. 
 
5. El conjunt d’aquests complements de formació no podrà suposar per a l’estudiantat, en 
cap cas, una càrrega superior a 60 crèdits, de què es podrà matricular en ser admès al 
màster, juntament amb mòduls del pla d’estudis del màster. Si la formació prèvia necessària 
requerís cursar més de 60 crèdits, s’entendrà que la persona candidata no reuneix les 
condicions d’accés i, en conseqüència, la resolució d’admissió haurà de ser negativa. 
 
6. Els complements de formació superats per l’estudiant apareixeran en el suplement 
europeu al títol de màster.  
 
 7. El preu de la matrícula dels crèdits corresponents als complements de formació serà el 
mateix que el corresponent als crèdits del màster. 
 
 
Article 232. Preinscripció i accés als estudis oficials de màster universitari 
 
1. Els estudiants que desitgin ser admesos en un ensenyament oficial de màster universitari 
hauran de formalitzar la seva preinscripció pels mitjans que la UAB determini. Aquesta 
preinscripció estarà regulada, en períodes i dates, en el calendari acadèmic i administratiu. 
 
2. Abans de l’inici de cada curs acadèmic, la UAB farà públic el nombre de places que ofereix 
per a cada màster universitari oficial, per a cada un dels períodes de preinscripció. 
 
 3. Per accedir als estudis oficials de màster cal que es compleixi algun dels requisits 
següents: 
 

a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per 
una institució d’educació superior pertanyent a un altre estat de l’EEES que 
faculti en aquest país per a l’accés a estudis de màster. 

b) Estar en possessió d’una titulació de països externs a l’EEES, sense la necessitat 
d’homologació del títol, prèvia comprovació per la Universitat que el títol acrediti 
un nivell de formació equivalent al dels títols universitaris oficials espanyols i que 
faculti, en el seu país d’origen, per a l’accés a estudis de postgrau. Aquesta 
admissió no comportarà, en cap cas, l’homologació del títol previ ni el seu 
reconeixement a altres efectes que els de cursar els estudis oficials de màster. 

 
4. A més dels requisits d’accés establerts al Reial decret 1393/2007, es podran fixar els 
requisits d’admissió específics que es considerin oportuns. 
 
5. Quan el nombre de persones candidates que compleixin tots els requisits d’accés superi el 
nombre de places que els estudis oficials de màster ofereix, s’utilitzaran els criteris de 
selecció prèviament aprovats i inclosos en la memòria del títol. 
 
6. Mentre hi hagi places vacants no es podrà denegar l’admissió a cap persona candidata que 
compleixi els requisits d’accés generals i específics.  
 
7. Els i les estudiants que puguin demostrar l’obtenció d’una beca o d’un ajut a l’estudi amb 
posterioritat al tancament dels períodes de preinscripció, podran ser admesos directament al 
màster oficial a proposta del coordinador/a del màster i si ho ratifica la comissió de màster 
del centre. 
 
 
Article 233. Admissió i matrícula en estudis de màster universitari oficial 
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1. L’admissió a un màster universitari oficial serà resolta pel rector o rectora, a proposta de 
la comissió de màster del centre. En la resolució d’admissió s’indicarà, si escau, l’obligació de 
cursar determinats complements de formació, segons la formació prèvia acreditada pel 
candidat. 
 
2. Els candidats admesos hauran de formalitzar la seva matrícula al començament de cada 
curs acadèmic i en el termini indicat pel centre responsable de la matrícula. En cas de no 
formalitzar-la en aquest termini hauran de tornar a sol·licitar l’admissió. Excepcionalment, i 
prèvia sol·licitud de la persona interessada, el rector podrà resoldre mantenir l’admissió per 
al curs acadèmic següent.  
 
 
Article 234. Accés a estudis de màster propis 
 
1. Podrà accedir a uns estudis de màster propis tothom qui compleixi els requisits establerts 
per a l’accés a màsters universitaris oficials, en el article 232.4 d’aquest marc regulador. Així 
mateix, podrà accedir-hi qui estigui en possessió d’un títol propi de graduat. 
 
2. La matrícula es formalitza per la totalitat de crèdits del màster. Excepcionalment, es 
permet fer la matrícula per mòduls quan tots els mòduls del màster constitueixen cursos que 
donen lloc a l’obtenció d’un certificat.  
 
 
Disposicions transitòries 
 
(...) 
Disposició transitòria quarta. Règim transitori en matèria de màsters (Disposició 
redactada segons l’ Acord de Consell de Govern de 13  de juliol de 2011) 
 
Els màsters programats a la UAB amb anterioritat al 2 de març de 2011, data d’aprovació 
d’aquest text refós pel Consell de Govern, hauran d’haver-se adaptat al contingut del títol IX 
d’aquest text refós abans del 2 de març de 2013, llevat de les condicions d’accés que hauran 
de complir-se des del dia 3 de març de 2011. Els màsters s’hauran d’adaptar al contingut del 
Títol IX d’aquest text refós en el moment que s’introdueixi qualsevol modificació a la 
memòria del màster.” 
 
 
Disposició transitòria cinquena. Règim transitori en matèria de màsters 
 
Els màster propis programats actualment que no estiguin en condicions de ser acreditats, 
d’acord amb el que s’estableix en el títol IX d’aquest text refós, podran ser reprogramats 
com a estudis de formació permanent, amb la denominació i el format que, en el seu 
moment es determini per a l’oferta d’estudis de formació permanent. 
 
 
Disposicions addicionals 

 
(...) 
Disposició addicional tercera. Màsters amb regulacions específiques 
 
Els màsters amb regulacions específiques de rang superior s’atendran, en tot allò que no 
s’ajusti a títol IX d’aquest text refós, a aquestes regulacions específiques i podran sol·licitar a 
la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica 
dels estudis de postgrau adaptacions excepcionals de les disposicions de l’esmentat títol per 
tal que s’adeqüin a l’orientació específica dels estudis. 
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Disposició derogatòria . Normativa que es deroga 
 
Queden derogades totes les normes d’igual rang o inferior aprovades per la Universitat 
Autònoma de Barcelona que s’oposin al present text refós i, particularment, les següents:  
 
(...) 

1. Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 pel qual s’aprova la 
Normativa de màsters. 

 
 
Disposicions finals 
 
(...) 
Disposició final quarta. Entrada en vigor 
 
Aquest text normatiu entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
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