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Els estudis de postgrau

«CAL DIMENSIoNAR L'oFERTA 
DE MÀSTERS PER D'ADAPTAR-LA ALS CAMPS DE 
CONEIxEMENT MÉS INNOVADORS»
 
Rosa Marín, professora del Departament de Química Analítica de la Universitat de València,  
és al capdavant del Vicerectorat de Postgrau. Des d’aquesta responsabilitat impulsa  
l'ampliació i consolidació de gairebé un centenar de propostes formatives de màsters  
oficials que es completa amb els estudis de doctorat i amb una oferta de postgraus  
propis amb molta tradició.

Ferranda Martí

Una de les novetats que ens ha portat la incorporació  
a l'espai europeu d’educació superior és la integració 
dels màsters a l’estructura d’estudis universitària.
Efectivament. Un dels principals guanys ha estat acon-
seguir una estructura comuna dels diferents nivells  
d’estudis universitaris: grau, màster i doctorat, la qual cosa 
facilita la comparabilitat dels títols en el marc europeu  
i la mobilitat dels nostres titulats. 

La implantació dels nous estudis postgrau es va produir 
abans, fins i tot, que la implantació dels graus. El fet 
d’anticipar-se ha provocat desajustos entre la vincula-
ció de les dues ofertes?
Si bé ha estat un procés difícil, perquè s'han elaborat els 
graus quan ja prèviament s'havien proposat i estaven en 
funcionament els màsters, crec que la implantació ha 
requerit un esforç de la comunitat universitària, perquè 
s'han hagut d'adaptar a noves normatives. En general, 
però, no ha estat un problema. Tanmateix, en aquests 
moments, cal dimensionar l'oferta de màsters per 
d'adaptar-la als camps de coneixement més innovadors. 
En aquest sentit, recentment, s’ha obert un procés de 
reorganització i racionalització encaminat a proporcionar 
una oferta coordinada amb els graus, variada, atractiva  
i ajustada a les demandes dels nostres estudiants i, al 
seu torn, viable i sostenible per a la nostra Universitat.

Molts titulats s'enfronten a la disjuntiva entre fer un màs-
ter sense tenir abans experiència professional o buscar 
primer una feina i fer després una especialització que els 
permeta situar-se millor en el món de treball.
Personalment, sí que recomane als graduats i graduades 
fer un màster, perquè els pot donar un valor afegit i obrir 

Rosa Marín, vicerectora de Postgrau de la Universitat de València.
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El preu també és diferent?
Sí. Els estudis de postgrau propis són més cars i la matrí-
cula és molt variable, però sempre està per damunt de 
l’oficial. En els estudis oficials de postgrau, la Generalitat  
fixa els preus dins de 4 trams, d’acord amb els límits esta-
blerts per la Conferència General de Política Universitària. 
En el decret de taxes de l’any passat, els preus oscil·laven 
entre 14,06 € i 30,32 € per crèdit. Així, un màster oficial 
de 60 crèdits, com el de Secundària, pot costar 850 €.  
A l’altre extrem hi ha els que costen 1.800 €. Per fer front 
a aquesta despesa hi ha diverses beques i ajudes.

L’oferta de màsters i la de graus són responsabilitat 
exclusiva de cada universitat.
Sí, i és important destacar que els estudis de màster són 
iguals que els estudis de grau, és a dir, els crèdits comp-
tabilitzen en l'oferta de Curs Acadèmic (oCA) i en el Pla 
d’organització Docent (PoD) del professorat, però, són 
estudis de diferent nivell, i estem fent un esforç perquè 
tinguen normatives comunes. Ara fa poc s’ha reformat la 
normativa de Reconeixement de Transferència de Crèdits, 
perquè la modificació del Decret 13/93 dóna l'oportunitat 
de reconèixer l’experiència professional tant en els màs-
ters oficials com en els estudis propis. Aquesta novetat és 
molt interessant, perquè animarà les persones titulades 
que ja porten treballant un temps a matricular-s’hi.

Quines novetats incorpora l’oferta de màsters de la Uni-
versitat de València per al curs vinent?
Hi haurà tres màsters nous. El màster en Educació Espe-
cial, el màster en Psicopedagogia i el màster en Enginye-
ria de Telecomunicació. 

més possibilitats a l’hora de la seua inserció laboral.  
Els estudis de màster tenen com a  finalitat l'adquisició 
d'una formació avançada, orientada a l'especialització 
acadèmica o professional, o bé a promoure a la iniciació 
en tasques investigadores. També cal tenir en compte  
la possibilitat de fer una matrícula a temps parcial, la 
qual cosa permet treballar i continuar amb la formació. 
Aquest tipus de matrícula ens ha permès recuperar estu-
diants que ja estaven incorporats al mercat laboral i que 
ara han tornat a la Universitat per aconseguir una major 
especialització.

Quants estudiants de postgrau té actualment la Univer-
sitat de València?
En el curs actual tenim 4.600 estudiants matriculats en els 
90 màsters oficials. En els estudis propis de postgrau i d'es-
pecialització hi ha matriculades prop de 5.000 persones.

Actualment, conviu l’oferta de màsters oficials pública 
amb la dels estudis propis de postgrau. Podríeu acla-
rir-ne les diferències?
El RD 1393/2007, modificat al juliol de 2010 pel RD 861,  
diu molt clarament que hi ha dos tipus d’estudis: els estu-
dis oficials i els estudis no oficials. Els primers atorguen 
el títol de «màster universitari ». Quant als títols no ofici-
als, el decret diu que les universitats podran oferir altres 
ensenyaments, que conduiran a l'obtenció d'altres títols, 
sempre que la denominació i el format no done lloc a con-
fusions amb l’oficial. Cal tenir en compte, però, que per 
accedir als estudis de doctorat (tercer cicle), és necessari 
haver cursat un màster oficial. 
Des del punt de vista organitzatiu, el màster propi té 
l’avantatge que es pot posar en marxa per donar una res-
posta més ràpida a una demanda social concreta i especí-
fica, perquè requereix un protocol més senzill. Un curs de 
postgrau propi no s’imparteix si no té prou estudiants, i es 
deixa d’impartir quan no té demanda. Un màster oficial ha 
de passar més filtres, ha d’estar verificat per l’ANECA, ha 
de tenir una resolució favorable del Consell d’Universitats 
i el MEC ha d’elevar la proposta de títol al Govern, el qual 
mitjançant un acord de Consell de Ministres ha d’apro-
var-ne la publicació en el BoE perquè siga inscrit en el 
Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

«Recentment, s’ha obert un procés  
de reorganització i racionalització  
encaminat a proporcionar una oferta  
coordinada amb els graus, variada, atractiva 
i ajustada a les demandes dels nostres  
estudiants i, al seu torn, viable i sostenible 
per a la nostra Universitat»




