La formació de postgrau de la UOC

Màster

Cooperació Internacional
al Desenvolupament
i Acció Humanitària
Vols més
informació?

En col·laboració amb:

La formació de postgrau
en línia per als professionals

Màster

Cooperació Internacional al Desenvolupament 			
i Acció Humanitària
Els diversos actors que conformen la cooperació en l’Estat espanyol s’estan comprometent cada vegada més amb el que comporta
l’ajuda internacional al desenvolupament, tant en intervencions de desenvolupament com en acció humanitària. Aquest fet provoca
més dedicació i una aposta per a un augment de la professionalització. Paral·lelament, en altres països, tant de la Unió Europea com
emergents o del mateix Sud, la ciutadania demana i necessita més implicació contra les vulnerabilitats.
Des d’aquesta perspectiva, la capacitació en aquest camp té una dimensió especial i amb projecció per a potenciar-ne l’eix central:
una major qualitat de l’ajuda. El mateix Pla Director de la Cooperació espanyola incideix sobre l’interès de conrear amb dedicació la
formació per oferir garanties i responsabilitat.
És per aquest motiu que, des que la versió inicial d’aquest màster va néixer l’any 2004 fins a l’actualitat, es desenvolupa amb l’objectiu
general de participar activament en aquest context oferint possibilitats d’immersió en la cooperació per reduir les vulnerabilitats. La
idea, tant de la UOC com de CRE, mitjançant aquest màster, és oferir les seves capacitats per a la cooperació.

Objectius i competències
•
•
•
•
•

Oferir una formació tècnica per treballar, a la seu o en
el terreny, tant en desenvolupament com en acció
humanitària.
Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en
les diverses modalitats de les intervencions.
Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l’aprenentatge i
l’adquisició de coneixements.
Comprendre el sistema internacional de la cooperació al
desenvolupament, potenciant el debat i l’acció en temes
d’actualitat d’aquest camp.
Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i
el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

A qui va dirigit
•
•
•
•

Tècnics del camp de la cooperació, tant a la seu com en el
terreny.
Voluntaris d’entitats.
Llicenciats, diplomats i professionals d’altres camps
interessats a aplicar els seus coneixements en la
cooperació.
Totes aquelles persones interessades a complementar
la seva formació personal per dedicar-se al camp de la
cooperació.

Direcció acadèmica
Lluc López Vidal
Director del programa de màster propi d’Acció Humanitària.
Pablo Navajo Gómez
Llicenciat en Psicologia. Expert en planificació de projectes
i de gestió amb voluntariat. Col·laborador en diferents
programes de màster i postgrau sobre gestió d’ENL. Director
del Departament de Medi ambient i de Formació de Creu Roja
Espanyola.

Temari
Màster de Cooperació Internacional
al Desenvolupament i Acció Humanitària

Crèdits ECTS
60

Postgrau de Cooperació Internacional
30
Especialització: Tècnic en gestió de projectes
de desenvolupament
Sistema internacional de cooperació
Planificació de projectes de cooperació
internacional al desenvolupament
Execució i seguiment de projectes
de cooperació internacional al desenvolupament
Avaluació de projectes de cooperació
internacional al desenvolupament
Especialització: Tècnic de projectes
de cooperació internacional al desenvolupament
Sistema internacional de cooperació
Estratègies i marcs d’intervenció
en cooperació internacional al desenvolupament
Sectors d’intervenció en la cooperació
internacional al desenvolupament
Participació i desenvolupament comunitari
Postgrau d’Acció Humanitària
30
Especialització: Tècnic en acció humanitària
Conceptualització de l’acció humanitària
DIH, DH, conflictes armats i seguretat en missió
Gestió de riscos. Planificació i eines
El projecte esfera i sectors d’intervenció
en l’acció humanitària
Especialització: Tècnic en intervenció humanitària
Conceptualització de l’acció humanitària
Identificació i detecció de necessitats
en projectes d’acció humanitària
Logística i distribució d’ajuda d’emergència
Gestió i avaluació d’operacions d’acció
humanitària en el terreny
Els estudiants de postgrau fer un projecte de postgrau i els estudiants
de màster un treball final de màster.

Programa realitzat
conjuntament amb:

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)
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