FAQS
No m’he graduat perquè em falten poques assignatures per acabar el Grau. Puc presentar
l’expedient acadèmic en substitució del títol per efectuar la preinscripció?
Si, però l’admissió definitiva resta condicionada a la superació del Grau i per tant estar en
condicions de sol·licitar l’expedició del títol de Grau.

És necessari saber català per poder cursar el Màster?
No, les classes s’imparteixen en castellà.

Per què existeixen els complements de formació?
Els complements de formació ajuden a anivellar els coneixements dels alumnes del Màster.
Corresponen a aquelles assignatures que calia haver cursat durant el Grau i de les quals
l’alumne no en té coneixements.

Puc cursar simultàniament les dues mencions?
No les dues mencions no es poden cursar simultàniament.

Puc realitzar les pràctiques curriculars durant el primer quadrimestre del curs?
No. Les pràctiques curriculars permeten implementar els coneixements apresos en el Màster
durant el primer quadrimestre. Durant el primer quadrimestre s’accepta que l’alumne realitzi
pràctiques extra-curriculars

Puc cursar alhora el complement de formació i l’assignatura del Màster que hi està
relacionada?
No, s’entén que fins que l’alumne no ha aprovat el complement de formació, no té la base
suficient per poder seguir amb normalitat l’assignatura del Màster.

En quins horaris s’imparteixen les classes?
Les classes s’imparteixen de dilluns a dijous de 16:00 a 21:00 h.

És obligatòria l’assistència a les classes del Màster?
Sí, s’exigeix una assistència al 80% de les classes.

Es pot cursar el Màster amb dos anys?
Sí, l’alumne pot realitzar el Màster amb dedicació parcial o total.

Es pot cursar el Màster a distància?
No. Aquest és un Màster presencial.

Per realitzar la doble menció, quants crèdits cal efectuar de més?
Cal efectuar els 17,5 crèdits obligatoris de la segona menció i 7,5 crèdits optatius. No cal
efectuar un segon TFM.

Què passa si matriculo les pràctiques i després no aconsegueixo ser seleccionat per cap
empresa?
La facultat recomana matricular les pràctiques una vegada ja s’hagi signat el conveni de
pràctiques.

Si realitzo pràctiques extra-curriculars, em constaran a l’expedient?
No, no consten a l’expedient però si apareixen al Suplement Europeu del Títol (SET).

Una vegada obtingui el títol de Màster amb menció en comptabilitat, ja tinc alliberada la
primera part de l’examen teòric d’accés al ROAC?
Sí, sempre i quan l’alumne hagi cursat en el Grau les assignatures que el ROAC li exigeix.

Quines assignatures he d’haver cursar en el Grau per no haver de cursar complements de
formació si vull realitzar la Menció de Fiscalitat del Màster?
Fiscalitat de l’Empresa Avançada, Fiscalitat Internacional i Auditoria Externa.

Quines assignatures he d’haver cursat en el Grau per no haver de cursar complements de
formació si vull realitzar la Menció de Comptabilitat del Màster?
Fiscalitat de l’Empresa Avançada, Auditoria Externa, Normes de Comptabilitat i Auditoria.

Les pràctiques són obligatòries?.
No, són optatives.

Puc demanar convalidació o reconeixement de crèdits d’assignatures que ja he cursat en
un altre Màster?
Sí. Cal sol·licitar-ho a la comissió coordinadora del màster mitjançant l’imprès corresponent.
Cal adjuntar el certificat acadèmic corresponent al màster cursat en el que constin totes les
assignatures cursades i superades.

Si tinc dubtes sobre la documentació que cal aportar a la preinscripció, a qui cal dirigirse?
A la Oficina de Màsters i Doctorats de la Facultat d’Economia i Empresa

La taxa que cal pagar per efectuar la preinscripció és retornada si l’alumne no és acceptat
al Màster?
No. Només es retornaria l’import de la taxa en el cas que no hi hagués docència del màster per
motius aliens a l’estudiant. El pagament de la taxa és condició indispensable per poder accedir
al procés de selecció, per tant si l’estudiant no ha estat admès significa que ha participat en
aquest procés d’avaluació.

Puc obtenir una beca o algun tipus d’ajut per pagar la matrícula?
Sí. Per obtenir-ne informació cal contactar amb el servei de beques de la UB atès que trobarà
informació de les diferents modalitat d’ajuts als que tens opció.

