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Nom de la titulació
 

Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme
 

Criteris d’admissió
 

S’estableix  com a requisit  d’admissió  la  titulació  de grau,  amb accés  preferent  per  als 

titulats en Turisme i les àrees econòmica, jurídica i social. Per a la resta, s’aplica el que 

disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual es regulen els estudis 

oficials de postgrau.

 Si se supera el nombre de preinscrits a l’oferta de places, s’han d’aplicar els criteris de 

selecció següents:

-          Coherència entre la titulació prèvia i els continguts del màster

-          Expedient acadèmic

-          Nivell d’anglès

-          Experiència professional en turisme

-          Altres mèrits

Objectius acadèmics y professionals
 

El títol de Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme pretén atendre un doble 
objectiu general:
 

1. La formació de professionals d’alt nivell per a la direcció i planificació d’empreses, activitats i 

institucions turístiques. En aquest sentit, el títol ha de poder:

 a. Preparar professionals per a la presa de decisions en llocs d’alta responsabilitat en 

empreses, activitats i institucions de turisme.

b.  Capacitar  els professionals  per donar resposta a les exigències de sostenibilitat, 

diversitat i qualitat dels mercats turístics.

c. Formar en l’aplicació de mètodes, instruments i pràctiques per al desenvolupament i 

la gestió eficient de les activitats turístiques.

d.  Facilitar  la  incorporació  de  solucions  tecnològiques  en  la  gestió  d’establiments, 

activitats i destinacions

e.  Ensinistrar  en  habilitats  per  al  management d’organitzacions,  productes  i 

destinacions.

f.  Proporcionar  un  coneixement  profund  dels  factors  que  condicionen  l’èxit  de  les 

activitats turístiques.

 



2.   La  formació  d’experts  que  orientin  la  seva  carrera  professional  cap  a  l’àmbit  de  la 

investigació i el desenvolupament del coneixement en l’àmbit del turisme. En aquest sentit, el 

títol ha de poder:

 

a.  Facilitar el desenvolupament de programes de doctorat en turisme com a fonament 

d’una inserció completa de l’activitat en la dinàmica universitària i com a base de la 

innovació en l’àmbit de la formació.

b.   Desenvolupar  un  currículum  acadèmic  que  tingui  en  compte  específicament  i 

potenciï el caràcter transdisciplinari que requereix la formació en aquesta activitat.

c.  Desenvolupar  perfils  d’especialització  que tinguin  en compte  tant  les  necessitats 

d’innovació  en  matèria  de  gestió  empresarial  com  el  desenvolupament  de  nous 

sistemes de gestió d’aspectes col·lectius.

d. Capacitar els estudiants per iniciar-se en la investigació científica del turisme. 

Estructura dels estudis: 60 crèdits por any  acadèmic

PERFIL PROFESSIONAL
El programa s’estructura en 8 mòduls: 

Codi Assignatura Ects Mòdul 
10465 Planificació estratègica del Turisme 5

Planificació y gestió de destins turístics10466 Factores de Desenvolupament e Innovació Turística 5

10467 La competitivitat en Economies Turístiques 5

10468 Instruments de Anàlisis Econòmic 5

Eines per a l’Anàlisi i  la Planificació10469 Anàlisi de Coyuntura y Predicció 5

10470 Mètodes de Anàlisis Quantitatiu 5

10471 Forma, estructura i disseny de l’Empresa Turística 3

L’Empresa Turística i el seu entorn

10472 L’empresa familiar en el sector turístic 3

10473 La qualitat en l’oferta turística 3

10474 Mediambient i l’empresa turística 3

10475 Entorn jurídic privat de l’empresa turística 3

10476 La informació econòmic financera i el seu anàlisis I 3

Instruments i Tècnica de Gestió 
Empresarial

10477 La informació econòmic financera i el seu anàlisis II 3

10478 Direcció de Recursos Humans 3

10479 Habilitats Directives 3

10480 Tecnologies de la Informació e Innovació Tecnològica 3

10481 Decisions de Inversió i Finançament II 3

Control Econòmic Financer

10482 Decisions de Inversió i Finançament I 3

10483 Mercats Financers Per a l’Empresa Turística 3

10484 Informació Econòmic financera Consolidada de Grups 
Turístics

3

10485 Auditoria i Fiscalitat de l’Empresa Turística 3

10486 Direcció Estratègica 3

Direcció Estratègica y Marketing
10487 Els Grups Turístics i las seves Estratègies 3

10488 Marketing Estratègic I 3

10489 Marketing Estratègic II 3

10490 Marketing Internacional 3

10577 Practicum 15  
10576 Projecte Fi de Màster 15  



Projecte Fi  de Master
Durant l'últim semestre del programa l'estudiant haurà de realitzar un Projecte fi de Màster, sota 
l'adreça d'un professor del programa. La Tesi de Màster acabarà amb ho lliura d'una memòria, 
la  defensa  pública  del  mateix  i  l'avaluació  per  part  d'un  tribunal  nomenat  per  la  Comissió 
Acadèmica.

PERFIL INVESTIGADOR 

El programa s’estructura en 8 mòduls: 

Projecte Fi  de Master
Durant l'últim semestre del programa l'estudiant haurà de realitzar un Treball Fi de Màster, sota 
l'adreça d'un professor del programa.  L'alumne haurà de remetre un article a una revista 
científica basat en aquest treball i haurà de ser defensat davant un tribunal nomenat per la 
Comissió Acadèmica.

Examen final

No hi ha examen final

Criteris d’avaluació i exàmens

Vease guíes docents 

Professors coordinador ECTS

Julio Batle Lorente
Marco Robledo Camacho 

Código Asignatura Ects Módulo 
10852 Planificació estratègica del Turisme 5

Planificació y gestió de destins turístics10853 Factores de Desenvolupament e Innovació Turística 5

10854 La competitivitat en Economies Turístiques 5

10468 Instruments de Anàlisis Econòmic 5

Eines per a l’Anàlisi i  la Planificació10469 Anàlisi de Coyuntura y Predicció 5

10470 Mètodes de Anàlisis Quantitatiu 5

10471 Forma, estructura i disseny de l’Empresa Turística 3

L’Empresa Turística i el seu entorn

10472 L’empresa familiar en el sector turístic 3

10473 La qualitat en l’oferta turística 3

10474 Mediambient i l’empresa turística 3

10475 Entorn jurídic privat de l’empresa turística 3

10476 La informació econòmic financera i el seu anàlisis I 3

Instruments i Tècnica de Gestió 
Empresarial

10477 La informació econòmic financera i el seu anàlisis II 3

10478 Direcció de Recursos Humans 3

10479 Habilitats Directives 3

10480 Tecnologies de la Informació e Innovació Tecnològica 3

10481 Decisions de Inversió i Finançament II 3

Control Econòmic Financer

10482 Decisions de Inversió i Finançament I 3

10483 Mercats Financers Per a l’Empresa Turística 3

10484 Informació Econòmic financera Consolidada de Grups 
Turístics

3

10485 Auditoria i Fiscalitat de l’Empresa Turística 3

10855 Direcció Estratègica 3

Direcció Estratègica y Marketing
10856 Els Grups Turístics i las seves Estratègies 3

10857 Marketing Estratègic I 3

10858 Marketing Estratègic II 3

10859 Marketing Internacional 3

10964 Practicum 15  
10963 Projecte Fi de Màster 15  



Processos administratius i altres dades d’interès

Preinscripció i matricula
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?info=matricula

Adreces i telèfons de contacte del personal administratiu del Centre d’Estudis de Postgrau:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estructura.html

Adreces i telèfons de contacte del personal administratiu d’altres centres:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep_doc/doc/serveis_administratius.ht
m

Formulari per a la presentació de reclamacions sobre el programa

Full de reclamacions:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/doc/queixes_suggeriments_cat.do
c

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/doc/queixes_suggeriments_cat.doc
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/doc/queixes_suggeriments_cat.doc
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep_doc/doc/serveis_administratius.htm
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep_doc/doc/serveis_administratius.htm
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estructura.html
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?info=matricula

