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Anàlisi Política
El màster universitari d’Anàlisi Política ofereix una formació avançada en l’àrea de les ciències polítiques i socials. Té l’objectiu de
formar professionals especialitzats en l’anàlisi rigorosa de la realitat social i política en un marc internacional fortament globalitzat
i canviant. Els postgraduats tindran un coneixement avançat de les eines analítiques i les metodologies (tècniques quantitatives,
tècniques qualitatives, teoria de jocs, estadística, etc.) que s’utilitzen en les ciències socials, i desenvoluparan les habilitats per aplicarles en l’àmbit professional i en la recerca acadèmica.

Objectius

•

L’objectiu del màster és que els titulats:

•

•
•

Aconsegueixin un nivell avançat de coneixements
en ciència política amb perfil en un dels tres àmbits
disciplinaris: la metodologia, la política comparada i la
teoria política analítica.
Adquireixin un domini de les tècniques i metodologies
d’anàlisi més avançades en l’àrea de la ciència política.
Desenvolupin competències i habilitats que potenciïn
l’activitat professional que exerceixin.

•

•
•

Competències
Competències transversals
• Capacitat per interpretar textos, documentació, informes
i articles acadèmics en anglès.

•

Capacitat per gestionar informació i comunicació en el
camp de l’anàlisi política mitjançant les TIC.

•
•

Capacitat per a la gestió i la decisió sobre un conjunt.

•
•

Aprenentatge permanent i actualització contínua.

Capacitat per a la presa de decisions responsable i
encertada en situacions complexes i/o compromeses.
Comunicació correcta tant en les llengües pròpies com en
una llengua estrangera, oralment i per escrit i en diversos
contextos, de manera convincent, adaptant el missatge i
els mitjans emprats a les característiques de les situacions
i les audiències.

Competències específiques
• Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l’àmbit
social i polític, localment o globalment, a partir de
l’elaboració d’informes o estudis d’alta qualitat que
facilitin la presa de decisions.
• Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa
de les organitzacions en un entorn complex i canviant
en funció dels objectius que persegueixen i de les
constriccions i oportunitats que afrontin.

Assessorar estratègicament organitzacions complexes
sobre el disseny o redisseny dels seus processos de
presa de decisió i les seves repercussions, a partir d’un
coneixement profund sobre les conseqüències de
diferents regles de decisió.
Avaluar l’impacte de les polítiques, estratègies i decisions
d’organitzacions i institucions a partir de les tècniques i
metodologies d’anàlisi més avançades que s’utilitzen en la
ciència política.
Avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions
polítiques i assessorar en el disseny i redisseny que pot
contribuir a millorar-les.
Dissenyar i desenvolupar una recerca d’acord amb les
regles del coneixement científic en l’àmbit de la ciència
política.

A qui va dirigit
•

•

•

Professionals que desitgin especialitzar-se en l’anàlisi
rigorosa de la realitat política i social en un món complex,
globalitzat i interrelacionat, amb un domini profund
dels coneixements i les tècniques de la ciència política
avançada.
Els estudiants que segueixin l’itinerari professionalitzador
estaran preparats per oferir una assessoria d’alt nivell
a organitzacions públiques, privades i del tercer sector
social, en contextos molt diferents.
Els estudiants que segueixin l’itinerari de recerca seran
capaços de dissenyar i dur a terme una recerca en l’àmbit
de la ciència política.

Requisits d’accés
Poden accedir als estudis oficials de màster les següents
persones:

•

Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial
espanyol o bé un títol expedit per una institució
d’ensenyament superior de l’EEES que faculti el país
expedidor del títol per accedir a ensenyaments oficials de
màster.
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•

•

Els estudiants titulats d’acord amb sistemes educatius
aliens a l’EEES que hagin obtingut l’homologació del seu
títol d’ensenyament superior estranger al títol espanyol
que habiliti per accedir a ensenyaments oficials de màster.
Els estudiants titulats d’acord amb sistemes educatius
aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació dels seus
títols, si acrediten un nivell de formació equivalent als
títols espanyols corresponents de grau i que faculten el
país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de
postgrau.

Sortides professionals
La titulació de màster d’Anàlisi Política capacita el titulat per
a les següents sortides professionals:

•
•

•
•
•
•

•

Directius d’institucions governamentals, no
governamentals o administracions públiques.
Especialistes, analistes i professors que treballen en
àrees de coneixement relacionades amb l’àmbit polític:
periodisme, sociologia, història, dret, estudis de mercat,
economia, etc.
Consultors o assessors d’organitzacions multilaterals,
governamentals i intergovernamentals.
Consultors o investigadors en instituts d’estudis d’opinió.
Comentaristes i/o analistes i periodistes en mitjans de
comunicació.
Empresaris i executius d’empreses amb interessos
vinculats a l’Administració pública, a mercats
internacionals i a sectors d’interès públic fortament
regulats.
Investigadors i professors d’universitat (carrera
acadèmica).

Direcció acadèmica
Dr. Albert Batlle Rubio
Doctor en Ciències Polítiques, Universitat Autònoma de
Barcelona. Professor de Ciències Polítiques de la UOC.

Pla d’estudis

Crèdits ECTS

La distribució de les assignatures per tipologia
i crèdits ECTS és:
Tipus de matèria
Obligatòries
Optatives (especialitat)
Treball final de màster
Total

20
34
6
60

Es preveu que un estudiant pugui dur a terme tot el pla d’estudis en un
any, en cas que el cursi a temps complet, o bé en dos anys, amb una
dedicació a temps parcial.

Temari

Crèdits ECTS

Mòdul comú
Política comparada I
La democràcia: teoria i anàlisi
Teoria política
Tècniques de recerca aplicades
a les ciències polítiques
Itinerari professionalitzador
Assignatures obligatòries
Política comparada II
Integració política: institucions i processos
Partits i sistemes electorals
Assignatures optatives
Tècniques d’anàlisi quantitativa
Tècniques d’anàlisi qualitativa
Teoria de jocs aplicada a la ciència política
Middle east and democracy
Institucions polítiques d’Amèrica Llatina
Institucions i processos polítics a Espanya
Acció col·lectiva
Comportament electoral
Relacions internacionals
Anàlisi de polítiques públiques
Europa i la governabilitat global
Treball de final de màster professionalitzador

20
6
4
4
6

12
4
4
4
22
6
6
6
4
4
4
4
6
6
4
4
6

Itinerari de recerca
6
Assignatures obligatòries
18
Tècniques d’anàlisi quantitatives
6
Tècniques d’anàlisi qualitatives
6
Disseny de la recerca
6
Assignatures optatives d’itinerari (escollir-ne 1) 10
Teoria de jocs aplicada a la ciència política
6
Estadística I
6
Assignatures optatives
10
Middle east and democracy
4
Institucions polítiques d’Amèrica Llatina
4
Macroeconomia
4
Governança global
6
Institucions i processos polítics a Espanya
4
Integració política: institucions i processos
4
Acció col·lectiva
4
Comportament electoral
6
Relacions internacionals
6
Anàlisi de polítiques públiques
4
Economia política del desenvolupament
6
Europa i la governabilitat global
4
Política comparada II
4
Treball de final de màster de recerca

6

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 802
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

Premis
i reconeixements
UOC

-

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)

-

PC02160-CA-MU-AP-DCCP-20

Seus

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)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

