Tria el teu camí

Màster universitari

Turisme Urbà
El màster oficial de Turisme Urbà
constitueix
una
oportunitat
per
formar-se en un àmbit professional
de gran dinamisme actual i futur, en
un context de transformació ràpida
de les ciutats, de consolidació del
paradigma
de
ciutat
intel·ligent
(smart city) i d’eclosió de l’entorn
urbà
com
a
escenari
turístic.
És
un
màster
específic
sobre
turisme
urbà,
diferenciat
d’altres
de
temàtica
turística
general,
que incorpora dos àmbits nous i
diferenciats:
l’emprenedoria
en
destinacions urbanes i la generació de
coneixement i intel·ligència turística.

INFORMACIÓ BÀSICA
Crèdits ECTS: 60
Durada mínima: 2 semestres
Modalitat: Presencial
Idioma de docència:
Català i castellà
Places: 30

www.ub.edu

EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL - PRÀCTIQUES - INVESTIGACIÓ
AL COR DE BARCELONA - BEQUES - INTERDISCIPLINARIETAT
PROFESSIONALITZACIÓ - GRUPS DE RECERCA - CONEIXEMENT

Què t’ofereix el màster?
El Màster Universitari de Turisme Urbà té com a finalitat la formació avançada específica sobre turisme
urbà, per a l’exercici de diversos perfils professionals consolidats i nous; i per al disseny i gestió de
projectes relacionats amb activitats de producció, de consum turístic i d’altres activitats associades.

Objectius

Com s’estructura el màster?

•
•

El màster s’estructura en un total de 60 crèdits
repartits de la següent manera:

•
•
•
•
•

•

•

Reconèixer les dinàmiques de la ciutat.
Descriure les bases de la gestió turística de
la ciutat i de la seva governança.
Identificar les característiques del fenomen
turístic i del turisme urbà en particular.
Analitzar la dinàmica dels mercats turístics
i els contextos de la destinació urbana.
Argumentar els processos de direcció i
gestió d’organitzacions turístiques.
Dissenyar i emprendre projectes, i activitats
de producció o consum associades al
turisme.
Aplicar instruments de planificació i gestió
de la destinació urbana, i tècniques per
avaluar l’impacte econòmic del turisme
urbà.
Gestionar bases de dades i documentals
en empreses i institucions turístiques de
destinacions urbanes, i els components
del nou paradigma de destinació urbana
intel·ligent.
Capacitat per dissenyar protocols sobre la
creació, difusió i aplicació de coneixement
turístic.

•
•
•

15 crèdits troncals
30 crèdits optatius
15 crèdits de Treball de Fi de Màster

Matèries Obligatòries
•
•

Fonaments del turisme urbà (15 ECTS)
Treball final

Matèries Optatives
•
•
•
•
•

Producció i consum en el turisme urbà
(15 ECTS)
Direcció i emprenedoria en destinacions
urbanes (15 ECTS)
Planificació i gestió de destinacions
turístiques (15 ECTS)
Intel·ligència turística (10 ECTS)
Pràctiques externes (5 ECTS)

Jo vinc de Geografia, i m’agrada especialment
la Geografia Urbana. Aquest màster està molt
relacionat amb el Turisme Urbà. A més, que es
faci a Barcelona –una ciutat molt atractiva- i
a la UB, una universitat icònica de Catalunya i
Espanya, em va fer decantar per aquest curs.
A més hi ha alumnes de diverses disciplines, el
que encara ho fa més atractiu. Tots els màsters
t’obren portes, i aquest també. A classe parlem molt
d’emprenedoria, noves tecnologies, guies turístics i
tot això té a veure del que es pot en fer en un futur.

Marc, estudiant
25 anys, Lleida

Abordem més enllà del que és Barcelona, però, és clar,
Barcelona és al temari, ja que és un model de ciutat i
tot el que es parla al curs es pot veure al carrer cada dia.

Més informació:

www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/turismeurba

Per què estudiar a la UB?
Capdavantera en recerca

Més de 660 projectes de recerca actius,
5.180 publicacions científiques, 752 tesis
doctorals llegides converteixen la UB en
capdavantera en recerca.

Lideratge internacional

Millor universitat d'Espanya

Ocupa la primera posició estatal en els
rànquings universitaris més prestigiosos,
com ara l'Academic Ranking of World
Universities o el QS World University
Rankings.

A qui s’adreça el màster?
El màster s’adreça a diplomats i graduats en
Turisme i titulats universitaris en disciplines
socials, econòmiques i jurídiques relacionades
amb l’estudi, el coneixement i la gestió del
turisme. També s’adreça a professionals
que desenvolupen tasques acadèmiques o
professionals relacionades amb el turisme
urbà, tant de l’administració pública com del
sector privat.
Per saber més sobre els requisits generals
d’accés i la documentació, consulteu la web:
http://goo.gl/g6zBki

La UB és l'única universitat espanyola de
la Lliga Europea d'Universitats de Recerca,
formada per les 21 millors universitats de
recerca d'Europa, i és present en nombroses
xarxes universitàries de tot el món.

Ajuts als estudis
La Universitat de Barcelona destina 600.000
euros a un programa d'ajuts propi anomenat
bkUB, adreçat tant a alumnes de grau com
de màster oficial.
Per saber-ho tot sobre les beques que ofereix
la Facultat de Geografia i Història, consulteu el
portal de beques de MónUB.
www.ub.edu/monub/beques/

I després?
D’acord amb el programa formatiu d’aquesta
proposta de màster sobre Turisme Urbà els
titulats es trobaran ben posicionats per assolir
amb èxit sortides professionals en:
•

Consultories i gabinets assessors, dels
sectors privats i públics, amb tasques
orientades a la comprensió i enteniment dels
escenaris del turisme urbà o al proveïment
de coneixement turístic als diversos actors
públics i privats que operen a les ciutats i
les seves àrees d’influència.

•

Entitats dedicades a la generació de
coneixement, com a experts en el
procés de producció d’estadístiques en
turisme, la seva interpretació i la creació
de coneixement turístic al servei dels
processos de governança en àrees urbanes
i metropolitanes

•

Centres d’investigació bàsica i aplicada:
investigació de mercats o plans estratègics.

Projecció de futur
•

•

•

•
•

•

•

•

Dotar els alumnes de coneixement sobre els
fonaments i les dinàmiques de la ciutat i les
característiques del fenomen turístic, i del turisme
urbà en particular.
Capacitar en el domini d’eines teòriques i
conceptuals per a l’anàlisi i interpretació de
fenòmens complexos de naturalesa urbana i
turística.
Capacitar per aplicació de les noves tecnologies
de la comunicació i la informació al turisme urbà,
la gestió de bases de dades en les empreses
i institucions turístiques, les Big Data i els
components del nou paradigma de destinació
intel·ligent.
Formar en l’anàlisi i enteniment dels processos de
producció i consum turístics a les ciutats.
Preparar els alumnes per desenvolupar anàlisis
crítiques, avaluació i síntesi en el tractament de
qüestions complexes.
Desenvolupar perfils de professionals que tinguin
en compte tant les necessitats d’ innovació en
matèria de gestió empresarial i de destinacions
urbanes com les necessitats de comprensió i
aplicació de la intel·ligència turística.
Formar en l’’anàlisi i enteniment dels processos
de producció i consum turístics a les ciutats,
identificant les oportunitats i debilitats, i capacitar
per emprendre projectes i iniciatives en el marc
econòmic i institucional del turisme en àrees
urbanes i metropolitanes
Preparar els alumnes per desenvolupar anàlisis
crítiques, avaluació i síntesi en el tractament de
qüestions complexes.

Contacte
Coordinadora del Màster
Dolores Sánchez Aguilera
dsanchez_aguilera@ub.edu
Secretaria del Màster
turisme.urba@ub.edu
Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6
08001 Barcelona

Vine i descobreix

la Facultat de Geografia i Història
La Facultat del Raval està situada al mateix
centre històric de la multicultural ciutat de
Barcelona, en un dels barris més antics de
la ciutat, amb un impressionant nombre
de recursos culturals que ajuden de forma
directa i indirecta a completar una formació
acadèmica d'excel·lència, especialment en
el camp de les Humanitats.
Cal destacar que els nombrosos convenis
i
oportunitats
tant
internes
com
internacionals ofereixen als seus alumnes
una completa formació i preparació per al
món professional.

Estudiar a la Facultat del Raval és una
excel·lent elecció que et permetrà
una completa visió social i un ampli
coneixement cultural, en la qual es
recolza l'excel·lent oferta acadèmica
que s’hi ofereix.

