
  

(Traducció del conveni signat) 
CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’UN TÍTOL DOBLE DE MÀSTER 

EN PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES ORGANITZACIONS I DELS RECURSOS 
HUMANS 

 
Entre les cinc Universitats europees de l’acord d’associació que desenvolupa un Màster en Psicologia 
del treball, de les organitzacions i dels recursos humans en el marc del Programa Erasmus Mundus: 
Universitat de València, Universitat de Barcelona, Université René Descartes Paris 5, Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna and Universidade de Coimbra. Aquest acord d’associació (d’ara 
endavant “Consorci”) fa referència, d’acord amb la terminologia utilitzada en el Programa Erasmus 
Mundus, a un mínim de tres sistemes d’educació superior d’almenys de tres països europeus. El 
sistema d’educació superior es defineix per decisió del Programa Erasmus Mundus (N. 2317/20037EC 
del Parlament Europeu i del Consell, article 2) com segueix: “institució que, d’acord amb la legislació 
o pràctica nacional, ofereix qualificacions o titulacions a aquest nivell (superior)”. La Universitat de 
València és la institució coordinadora del Consorci. Aquestes institucions estan interessades en 
establir un període de col·laboració de cinc anys per oferir un títol doble i oficial. El títol de cada 
universitat participant és el següent: Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los 
Recursos Humanos (Universitat de València), Màster en Psicologia del Treball, les Organitzacions i 
els Recursos Humans (Universitat de Barcelona), Master mention Psychologie, Travail et Vie Sociale, 
specialité Psychologie du Travail (Université René Descartes Paris 5), Laurea Specialistica in 
Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), 
Mestrado em Psicologia, na área de especializaçao do Trábalo e das Organizaçôes (Universidade de 
Coimbra) 
 
Les institucions han acordat el següent: 
 

 
Article 1. Objectius del programa 
El Consorci pretén desenvolupar un Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels 
Recursos Humans. Aquest programa té tres objectius principals. En primer lloc, el programa prepararà 
els estudiants per ser professionals competents en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels 
Recursos Humans. En segon lloc, el Màster oferirà una referència europea en l’ensenyament de 
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, als estudiants de diferents 
regions del món. En tercer lloc, aquest programa promourà la mobilitat entre estudiants i professorat 
d’Europa i de tercers països per tot Europa. 
 
Article 2. Selecció i admissió d’estudiants 
El Consorci farà servir criteris conjunts per a la selecció i admissió d’estudiants. La selecció respectarà 
els principis de publicitat, capacitat i mèrits, així com el principi d’igualtat de gènere. Per accedir al 
programa hi ha quatre requisits obligatoris: a) Grau universitari en Psicologia (1r. nivell);  b) dedicació 



  

a temps complet; c)  nivell d’anglès B1, segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües; d) 
nivell B1 en almenys una de les llengües europees del Consorci (castellà, francès, italià o portuguès). 
Els estudiants hauran de tenir també un visat vàlid o un permís de residència quan així ho estableixin 
les lleis nacionals. A més a més, hi ha cinc mèrits addicionals que s’hauran de considerar en la 
selecció i admissió dels estudiants: a) nivell d’anglès superior a B1; b) coneixements i destreses 
prèvies relacionades amb la disciplina; c) motivació; d) components curriculars relacionats amb la 
disciplina al Grau universitari en Psicologia; i e) coneixement d’altres llengües del consorci. 
 
Cadascuna de les institucions admetrà un màxim de 25 estudiants, incloent-hi el nombre d’estudiants 
procedents de tercers països que requereix el Programa Erasmus Mundus. La distribució d’aquests 
estudiants es realitzarà de manera equilibrada, amb un número similiar d’estudiants de tercers països 
en cadascuna de les institucions del Consorci. Els estudiants de tercers països són aquells que 
pertanyen a qualsevol país diferent als 25 que conformen la UE, diferent als països de l’Àrea 
Econòmica Europea / Associació Europea del Lliure Comerç (Islàndia, Liechtenstein i Turquia) i 
diferent als països candidats per accedir a la UE (Bulgària, Romania i Turquia). Tots els estudiants 
hauran de tenir fluïdesa  en llengua anglesa (B1) i en la llengua de la institució del Consorci on es 
matriculin com estudiants del Màster. El Comitè de Coordinació del Màster analitzarà les sol·licituds 
dels estudiants de tercers països i les propostes fetes per cada institució al voltant de la selecció 
d’aquests estudiants, i decidirà els candidats que s’acceptaran, distribuint-los entre les institucions del 
Consorci. En aquesta decisió,  es consideraran les preferències manifestades pels estudiants, així com 
el nombre d’estudiants de tercers països que es requereixen en el programa Erasmus Mundus. 
 
Article 3. Duració i contingut del programa 
El Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans es desenvoluparà 
dins de programes de Màsters oficials ja existents a les institucions del Consorci. Aquest Màster 
Erasmus Mundus afegirà una dimensió europea en termes de mobilitat i coneixements d’altres 
universitats i països diferents. No substitueix als màsters existents, sinó que en constitueix  una via 
específic. El programa del Màster tindrà una durada de dos anys (120 ECTS). Les institucions del 
Consorci compartiran l’estructura de formació que es descriu a continuació: 
 
Bloc 1: Orientació (4 ECTS) 
Bloc 2: Explicació i diagnòstic en treball (8ECTS) 
Bloc 3: Explicació i diagnòstic en organització (8 ECTS) 
Bloc 4: Explicació i diagnòstic en  personal (8 ECTS) 
Bloc 5: Explicació i diagnòstic en metodologia (4 ECTS) 
Bloc 6: Intervenció en el treball (4 ECTS) 
Bloc 7: Intervenció en organització (4 ECTS) 
Bloc 8: Intervenció en personal (4 ECTS) 
Bloc 9: Intervenció en metodologia (4 ECTS) 
Bloc 10: Unitat d’aprenentatge intensiu d’hivern (10 ECTS) 



  

Bloc 11: Cursos de Lliure elecció (16 ECTS) 
Bloc 12: Recerca i Tesis del Màster (24 ECTS) 
Bloc 13: Practicum (15 ECTS) 
Bloc 14: Informe professional: integració de la recerca i de la pràctica (7 ECTS) 
 
Article 4: Convalidació de cursos i activitats 
 
La taula següent descriu el sistema d’equivalències i convalidació entre els cursos i les activitats de 
formació corresponents a les diferents institucions del Consorci. Els cursos i les activitats localitzades 
a la mateixa filera són equivalents i, en coneqüència, els exàmens superats en una de les institucions 
del consorci són reconeguts total i automàticament per la resta d’institucions del Consorci. 
 
Blocs Universitats de València, 

Barcelona i Coimbra 
Universitat de París V Universitat de Bologna 1 2 

Bloc 1 Curs d’Orientació (4 
ECTS) 

Teoria i pràctica en WOP (4 
ECTS) 

Curs d’orientació (4 ECTS): 
individuals, grups i 
organitzacions del treball 

Bloc 2 Curs Avançat en psicologia 
del Treball (4 ECTS) 

Psicologia i ergonomia 
cognitiva (4 ECTS) 

Psicologia del treball 
avançada (4 ECTS) 

Bloc 2 Psicologia de la Salut i 
Qualitat de Vida Laboral (4 
ECTS) 

Anàlisi i prevenció de riscos 
ocupacionals (4 ECTS) 

Psicologia i qualitat de vida 
laboral (4 ECTS) 

Bloc 3 Psicologia de les 
organitzacions i conducta 
organitzacional: 
perspectives teòriques (4 
ECTS) 

Intercanvi Social i 
Organitzacions (4 ECTS) 

Psicologia de les 
organitzacions (4 ECTS) 

Bloc 3 Estructura i processos 
organitzacionals. Models 
conceptuals, avaluació i 
diagnóstic (4 ECTS) 

Processos individuals i 
grupals en les organitzacions 
(4 ECTS) 

Processos grupals i equips 
de treball 84 ECTS) 

Bloc 4 Fonaments de psicologia 
dels recursos humans (4 
CTS) 

Psicologia del personal (4 
ECTS) 

Fonaments de psicologia 
dels recursos humans (4 
ECTS) 

Bloc 4 Avaluació psicològica i 
orientació en gestió de 
recursos humans (4 ECTS) 

Avaluació individual en la 
indústria i la consultoria (4 
ECTS) 

Consell i orientació de 
carrera (4 ECTS) 

Bloc 5 Recerca i anàlisi multivariat 
en psicologia del treball, de 
les organitzacions i dels 

Recerca i anàlisi multivariat 
en psicologia del treball, de 
les organitzacions i dels 

Recerca i anàlisi multivariat 
en psicologia del treball, de 
les organitzacions i dels 



  

recursos humans (4 ECTS) recursos humans (4 ECTS) recursos humans (4 ECTS) 
Bloc 6 Intervenció en Psicologia 

del Treball (4 ECTS) 
Ergonomia del disseny del 
Treball i Gestió de recursos 
humans (4 ECTS) 

Disseny del Treball i 
Ergonomia (4 ECTS) 

Bloc 7 Intervenció en 
organitzacions. Canvi i 
desenvolupament 
organitzacional (4 ECTS) 

Canvi i desenvolupament 
organitzacional (4 ECTS) 

Canvi i desenvolupament 
organitzacional (4 ECTS) 

Bloc 8 Intervenció psicosocial en 
el desenvolupament dels 
recursos humans (4 ECTS) 

Formació i desenvolupament 
de personal (4 ECTS) 

Intervenció psicosocial en 
el desenvolupament dels 
recursos humans (4 ECTS) 

Bloc 9 Tècniques d’intervenció 
bàsiques i avaluació de la 
intervenció (4 ECTS) 

Mètodes d’intervenció 
bàsiques i avaluació (4 
ECTS) 

Tècniques d’intervenció 
bàsiques i avaluació (4 
ECTS) 

Bloc 10 Unitat d’aprenentatge 
intensiu d’hivern (10 
ECTS) 

Unitat d’aprenentatge 
intensiu d’hivern (10 ECTS) 

Unitat d’aprenentatge 
intensiu d’hivern (10 
ECTS) 

Bloc 11 Cursos de Lliure Elecció 
(16 ECTS) 

Cursos de Lliure Elecció (16 
ECTS) 

Cursos de Lliure Elecció 
(16 ECTS) 

Bloc 12 Recerca i tesi del màster 
(24 ECTS) 

Recerca i tesi del màster (24 
ECTS) 

Recerca i tesi del màster (24 
ECTS) 

Bloc 13 Practicum (15 ECTS) Estada professional (15 
ECTS) 

Practicum (15 ECTS) 

Bloc 14 Informe professional: 
integració de la recerca i de 
la pràctica (7 ECTS) 

Informe professional: 
integració de la recerca i de 
la pràctica (7 ECTS) 

Informe professional: 
integració de la recerca i de 
la pràctica (7 ECTS) 

 
1 Correspon a l’estructura d’estudis de l’actual “Laurea specialitscia i psicologia delle organizzazioni e dei servizi” (58/D) 
2 Seguint les normes en vigor a Itàlia (DM 509/1999), modificada pel DM 270/2004, els 180 ECTS pertanyents a la sèrie 
“Laurea triennale” seran reconeguts. 

 
Article 5. Sistema d’assessorament i de coordinació 
 
Les institucions del Consorci han acordat un sistema de coordinació amb els següents cossos i 
funcions: 
 
Consell Assessor Científic i Professional: Està composat per cinc científics i professionals de 
reconegut prestigi de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans. Seran 
nomenats pel comitè coordinador per un període de cinc anys. Tindrà reunions periòdiques i es reunirà 
almenys una vegada a l’any. Cada edició s’informarà aquest grup sobre el desenvolupament del 
màster. Els seus membres proporcionaran assessorament sobre plans estratègics i decisions relatives al 



  

màster, activitats potencials dels programa, oportunitats i obstacles i mecanismes de millora de la 
qualitat. 
 
Comitè coordinador: Els membres d’aquest comitè seran els cinc coordinadors interns de les 
institucions del Consorci i el coordinador del programa. Aquest comitè és el responsable del 
funcionament general del màster, del marc per a la selecció dels professors i estudiants, de la mobilitat 
dels participants, de la distribució dels professors i estudiants pertanyents a tercers països i de la 
qualitat del màster. Els seus membres es reuniran, almenys, quatre vegades l’any, amb les següents 
funcions: a) selecció i distribució d’estudiants i professorat de tercers països; b) selecció i distribució 
de la resta d’estudiants; c) organització de la mobilitat, i d) organització de les unitats d’aprenentatge 
intensiu d’hivern. En aquestes reunions també s’analitzarà el funcionament i la qualitat del programa. 
 
Coordinador del programa: Aquesta figura té tres funcions generals. En primer lloc, el coordinador 
serà el responsable de la coordinació entre les cinc institucions del Consorci. En segon lloc, el 
coordinador també serà responsable de la gestió diària del màster. Finalment, serà el punt de con tacte 
amb la Comissió, i articularà les relacions entre el consorci i la Comissió Europea. 
 
Coordinador intern d’institució de consorci: En casa institució del consorci hi haurà un coordinador 
intern. Serà el responsable de l’organització del programa a la seva universitat i de la coordinació dels 
professors responsables d’àrea del programa a la seva institució. 
 
Professor responsable d’àrea: Cada institució del Consorci té tres professors  responsables que 
s’encarreguen de les principals àrees de l’estructura de formació: a) cursos de psicologia del treball, de 
les organitzacions i dels recursos humans; b) formació en recerca  i cursos de metodologia; i c) estada 
professional i informe professional. Seran els responsables del primer nivell de coordinació entre el 
professorat, i de la qualitat i d’altres qüestions operatives relacionades amb el procés de la docència. 
 
Article 6. Mobilitat dels estudiants i del professorat 
 
La mobilitat dels estudiants i del professorat tindrà lloc en el marc del programa Erasmus Mundus i 
d’acord amb l’esquema dissenyat a l’efecte. Les institucions del Consorci promouran la mobilitat i 
l’intercanvi del professorat d’acord amb les normes nacionals i de la pròpia Universitat. L’estudiant 
haurà de realitzar, almenys 60 ECTS de la càrrega de treball (la meitat del total) a la Universitat en la 
que s’hagi enregistrat com a estudiant del Màster (Universitat d’origen). També haurà de realitzar, 
almenys 40 ECTS (1/3 del total) en una altra institucions del Consorci, però d’un altre país 
(Universitat de destinació). Si l’estudiant té aquests requisits de mobilitat, tots els resultats dels 
exàmens i de les avaluacions obtinguts en qualsevol de les institucions del Consorci seran 
automàticament reconegudes per les universitats d’origen i de destinació. Tenint en consideració el 
sistema d’equivalències (article 4), l’estudiant no repetirà continguts com a conseqüència dels requisits 
de mobilitat. Els estudiants i el professorat estan sotmesos a les regulacions i normes de les 



  

universitats del Consorci on desenvolupin ECTS o activitats de docència. Per tal de ser acceptat per la 
universitat de destinació, els estudiants hauran d’estar matriculats en el Màster (Erasmus Mundus) en 
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels recursos Humans (a Itàlia classe 58/S), i hauran de 
tenir un visat vàlid o un permís de residència quan així ho requereixin les lleis nacionals. Els 
estudiants seran seleccionats i distribuïts tenint en compte que han de tenir fluïdesa en llengua anglesa 
i al menys en una llengua del consorci (castellà, francès, italià o portugès) (veure article 2). Cada 
estudiant haurà de tenir fluïdesa en angles i en almenys la llengua europea de la universitat d’origen. 
 
Article 7. Beques per a professors i estudiants de tercers països 
 
El sistema de beques respectarà els criteris descrits en el programa Erasmus Mundus. Cada professor 
d’un tercer país seleccionat mitjançant l’esquema de beques d’Erasmus Mundus vindrà d’un país 
diferent. A més a més, no més del 25% d’estudiants de tercers països seleccionats vindran del mateix 
país, i no més del 10% vindrà de la mateixa institució. La selecció de beques respectarà el principi 
d’igualtat de gènere. Així mateix, les institucions del Consorci seran molt sensibles a les peculiaritats 
de potencials beneficiaris amb necessitats especials, per tal d’evitar obstacles injustos i inadequats. 
 
Article 8. atenció als estudiants amb necessitats especials 
 
El consorci oferirà serveis i instal·lacions adequats considerant les peculiaritats dels estudiants amb 
necessitats especials. Caldrà anticipar i controlar els obstacles potencials per les institucions del 
Consorci. 
 
Article 9. Taxes 
 
Les taxes  seran les mateixes per a les 5 institucions del Consorci, però podran ser diferents per als 
estudiants de tercers països. 
 
Article 10. Publicitat i sistema de sol·licitud 
 
El consorci farà publicitat del Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos 
Humans per tot el món. A més a més, es dissenyarà un sistema de sol·licituds per tal de facilitar 
l’accés dels estudiants. 
 
Article 11. Sistema comptable i documents financers 
 
La institució coordinadora del Consorci establirà un sistema comptable per tal d’identificar el 
pagament de les beques a professors i estudiants de tercers països. 
 



  

Cada institució del Consorci serà responsable dels seus documents financers (factures, estats de 
comptes bancaris, etc.). en cas que fos necessari, aquests documents estaran disponibles, en original (o 
còpia compulsada) i datats. 
 
Article 12. Assegurances 
 
Les cinc universitats europees del Consorci (Universitat de València, Universitat de Barcelona, 
Université René Descartes Paris V, Alma Mater Studiorum Università di Bologna i Universidade de 
Coimbra) asseguren que els estudiants que siguin matriculats tindran una assegurança per cobrir 
qualsevol tipus d’accident que pugui patir durant el període d’estada a l’estranger  i per les activitats 
englobades en aquest conveni, i que tindran una assegurança de cobertura legal pels danys que hagin 
pogut causar a tercers (persones o propietats) i per a la repatriació. 
 
Article 13. Institucions que atorguen el títol 
 
La universitat d’origen i la universitat de destinació atorgaran un títol doble. L’estudiant haurà de 
desenvolupar al menys 60 ECTS a la universitat d’origen i 40 ECTS a la de destinació. Qualsevol 
institució del consorci pot ser universitat d’origen i de destinació, però han de ser de diferents països. 
L’estudiant rebrà aquest doble títol amb un Suplement al títol que descriurà els continguts del màster i 
els resultats de l’avaluació que hagi obtingut. 
 
Article 14. Política Lingüística 
 
En general, les llengües d’instrucció i d’avaluació seran les llengües dels països on estiguin 
localitzades les universitats, amb l’excepció de les Unitats didàctiques intensives d’hivern, a les que la 
llengua d’instrucció serà l’anglès. També es realitzaran en anglès alguns seminaris i cursos convidats. 
L’esquema de mobilitat assegurarà l’ús d’almenys dues llengües europees. 
 
Article 15. Avaluació 
 
S’avaluaran tots els cursos i activitats de formació. Les avaluacions dels cursos seguiran les normes i 
procediments de les institucions del Consorci. El consorci desenvoluparà mecanismes per unificar els 
criteris d’avaluació entre el professorat de les diferents institucions del consorci. 
 
L’estada professional s’avaluarà pel tutor intern de cada institució i per un tutor extern, provinent de la 
institució col·laboradora en la que l’estudiant desenvolupa les seves tasques i activitats pràctiques. 
 
Tenint en compte que el màster s’inspira en un model científico-pràctic, a l’avaluació de l’informe 
professional es consideraran els esforços dels estudiants per integrar la recerca i la pràctica en la 
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans. 



  

 
Article 16. Recursos i atenció als estudiants de tercers països 
 
Les institucions del Consorci proporcionaran els serveis i les instal·lacions necessàries per dur a terme 
adequadament les activitats de formació descrites a l’estructura del Màster, fins i tot, el suport i 
l’atenció specífica als estudiants de tercers països. 
 
Article 17. Prevenció i seguretat 
 
Totes les parts hauran de facilitar a cada participant del programa de mobilitat informació detallada 
sobre els riscos específics existents en l’entorn del treball on hagin d’operar i realitzar les seves 
tasques, i la documentació necessària sobre prevenció, mesures i normes de seguretat vigents en 
relació a la seva activitat, així com qui és el responsable d’aquestes mesures d’acord amb la normativa 
vigent en el país de la universitat de destinació. 
 
Article 18. Assegurament de la qualitat 
 
Totes les institucions del consorci utilitzaran procediments similars per assegurar la qualitat i seran 
consistents en la seva aplicació. Es consideren quatre tipus de procediments: 
 
Primer. Assegurament de la qualitat de l’aprenentatge i del procés de la docència 
 

• La selecció del professorat es basarà en criteris d’eminència i competència. 
• La selecció dels estudiants es basarà en criteris que pretenen garantir la seva adequada 

preparació i motivació per seguir el programa Màster. 
• Es requerirà dedicació completa als estudiants 
• Es realitzarà una sessió introductòria a cada institució del consorci per informar, orientar i 

motivar els estudiants adequadament. 
• S’implentarà un sistema de tutoria i orientació contínua a cada institució del consorci. 
• Es proporcionarà suport a la formació amb el disseny i la utilització d’un sistema combinat 

d’aprenentatge que disposarà d’una plataforma electrònica. 
• S’implementarà una estratègia clara i planificada a cada institució del consorci per 

desenvolupar les competències professionals i de recerca.  
 
Segon. Assegurament de la qualitat dels processos implicat en l’avaluació dels estudiants 
 

• Estandardització dels criteris d’avaluació 
• Avaluació específica de competències professionals i de recerca amb un feedback progressiu 

als estudiants. 
• Avaluació de la integració de la pràctica i la recerca. 



  

 
Tercer. Avaluació de la qualitat per part dels estudiants i del professorat 
 

• Els estudiants i el professorat realitzaran una avaluació quantitativa i qualitativa de la qualitat 
de la formació. 

• Els participants (estudiants i professorat) realitzaran una avaluació específica de les Unitats 
Didàctiques Intensives d’Hivern. 

• Avaluació específica dels serveis i de les instal·lacions utilitzats pels estudiants de tercers 
països. 

• Avaluació específica de l’atenció rebuda per l’estudiant durant la preparació de documents de 
recerca (projecte i manuscrit) 

• Avaluació específica de l’atenció que rep l’estudiant durant l’estada professional. 
 
Quart. Assegurament de la qualitat de la coordinació i dels serveis del sistema de coordinació 
 
Article 19. Resultats del Programa Màster 
 
Qualsevol comunicació o publicació (inclosos seminaris i conferències) indicarà que l’acció ha rebut 
fons de la Comissió Europea. 
 
Article 20. Esquema temporal 
 
Les edicions successives del programa començaran durant el semestre de la tardor (setembre o 
octubre). La primera edició començarà el semestre de la tardor de 2006. La selecció dels estudiants 
haurà d’estar completa el 31 de juliol de cada edició. 
 
Article 21. Canvis en el consorci 
 
La modificació de la composició del consorci requerirà l’acord unànime de les institucions del 
consorci. 
 
Article 22. Controvèrsies i discrepàncies 
 
La resolució de qualsevol controvèrsia entre les Universitats relacionada amb la interpretació i 
execució del present acord es dirigirà a un consell d’arbitratge format per un membre de cada 
universitat i per dos membres triats de comú acord. 
 
 
 
 



  

Article 23. Durada del conveni 
 
Totes les universitats del consorci es comprometen a oferir aquest Màster Europeu durant almenys 
cinc anys acadèmics, començant el 2006/07. El conveni serà efectiu mentre el Programa Erasmus 
Mundus estigui actiu. Podrà ser renovat si cap de les parts s’hi oposa mitjançant notificació escrita, 
realitzada amb tres mesos d’antelació al final del període dels cinc anys acadèmics. 
 
La rescissió de l’acord per qualsevol de les parts s’ha de comunicar per escrit amb un any d’antelació. 
Qualsevol modificació o finalització del conveni s’ha de realitzar sense perjudici dels participants en 
els programes ja iniciats, els termes dels quals excedeixen  els del present programa de cooperació. 
 
Article 24. Modificació del conveni 
 
Aquest conveni pot modificar-se, en cas de ser necessari, per tal d’adaptar-lo als requisits del 
Programa Erasmus Mundus. 
 
Article 25. Acord 
 
Les institucions del Consorci declaren conèixer la sol·licitud (i annexos) del Màster Erasmus Mundus 
en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans i estar d’acord amb les 
condicions descrites i compliran les obligacions establertes de la millor manera d’acord amb les seves 
capacitats. 
 
València, data: 30 de maig de 2006  Barcelona, data: 3 de juny de 2006 
 
El Rector de la Universitat de València El Rector de la Universitat de Barcelona 
(signatura i segell)    (signatura i segell) 
 
Bologna, data: 6 de juny de 2006  Coimbra, data: 9 de juliol de 2006 
 
El Rector de Alma Mater Studiorum  El Rector de la Universidade de Coimbra 
Università di Bologna    (signatura i segell) 
(signatura i segell) 
 

París, data: 14 de juny de 2006 
 

 
El Rector de l’Université René Descartes Paris 5 

(signatura i segell) 
 



  

 
 
 
  


