Titulacións previas recomendadas
Economía, Administración e Dirección de Empresas,
Matemáticas, Estatística, Enxeñarías

Duración
Setembro 2019 - Xullo 2020

Onde se imparte
· Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da
Universidade de Vigo
· Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da
Universidade de Santiago de Compostela
· Facultade de Economía e Empresa da Universidade da
Coruña

Prazos de solicitude
· 1º Prazo: Xuño - Xullo 2019
· 2º Prazo: Agosto - Setembro 2019

Máis información
www.mastereconomia.gal

·

info@mastereconomia.gal

Entidades colaboradoras

Co apoio da Agrupación Estratéxica

CURSO 2019/20

MÁSTER EN
ECONOMÍA
Políticas Públicas e Análise Económica Rexional
Economía e Sociedade
Economía e Finanzas
Análise Económica

M á i s informaci ó n :
www.mastereconomia.gal

MÁSTER EN ECONOMÍA 2019/20

A existencia de estudos avanzados de economía e empresa é unha necesidade de toda
sociedade moderna que pretenda desenvolver unha actividade económica que satisfaga
as necesidades da cidadanía, e lle proporcione benestar de forma sustentable no tempo.
Profesionais cunha formación avanzada nas técnicas, conceptos, teorías e metodoloxías
da ciencia económica e da empresa son precisos en todos os sectores da economía de
Galicia.

WWW.MASTERECONOMIA.GAL

PLAN DE ESTUDOS:
Primeiro cuadrimestre:
Materias obrigatorias (30 ECTS)
• Análises de Decisións Económicas e Mercados (6 ECTS)
• Análises de Conxuntura Económica e Crecemento (6 ECTS)

O obxectivo xeral deste título consiste en formar profesionais en economía e empresa
cunha elevada formación académica que lles permita incorporarse á vida profesional
cunha alta capacitación para a toma de decisións estratéxicas ou, de ser o caso, afrontar
con éxito posteriores estudos de doutoramento.

• Técnicas Econométricas (6 ECTS)
• Métodos Cuantitativos (6 ECTS)
• Pensamento Económico e Institucións (3 ECTS)
• Técnicas de Investigación (3 ECTS)

Modalidade de docencia:
Semipresencial
Duración:
O programa do Máster en Economía está deseñado para poder ser completado nun
único curso académico. Durante o primeiro cuadrimestre cursaranse materias de
carácter obrigatorio que capacitarán ao alumno cos coñecementos necesarios para
seguir os cursos de especialización do segundo cuadrimestre, realizar as prácticas
externas e preparar o Traballo de Fin de Máster (TFM).
A quen vai dirixido:
Buscamos un perfil de estudante dinámico, interesado pola investigación, creativo, con
capacidade para a abstracción e para os métodos cuantitativos. Son potenciais alumnos,
ademais dos procedentes da licenciatura ou grao en economía, os graduados ou
licenciados en administración de empresas, ciencias experimentais (particularmente os
graduados en matemáticas ou estatística) e nas distintas ramas de enxeñería.
Itinerarios:
• Políticas Públicas e Análise Económica Rexional
• Economía e Sociedade
• Economía e Finanzas
• Análise Económica (recomendado para acceso a estudos de doutoramento)

Segundo cuadrimestre:
Materias optativas (18 ECTS) + Prácticas externas (6 ECTS) + TFM (6 ECTS)
POLÍTICAS PÚBLICAS E ANÁLISE
ECONÓMICA REXIONAL
•
•
•
•
•
•

Economía do Sector Público
Modelos de Xestión Pública
Avaliación de Políticas Públicas
Análise Económica Rexional
Política Económica Rexional
Xestión Integral de Proxectos
Públicos

ECONOMÍA E SOCIEDADE
• Medio
ambiente,
Recursos
Naturais e Sustentabilidade
• Economía da Desigualdade
• Economía da Saúde
• Innovación e Sociedade
• Servizos e Nova Economía
• Globalización
Económica
e
Desenvolvemento Social

ECONOMÍA E FINANZAS
• Fundamentos de Valoración de
Mercado
• Técnicas de Cuantificación do Risco de
Mercado
• Análise Económica da Actividade
Bancaria
• Economía Internacional e Finanzas
• Política Monetaria e Sistema Financeiro
• Econometría Financeira

ANÁLISE ECONÓMICA
•
•
•
•
•

Econometría Avanzada
Microeconomía Avanzada
Macroeconomía Avanzada
Comportamento Estratéxico
Temas Avanzados en Teoría
Económica
• Técnicas Avanzadas para a Análise
de Datos

Co apoio da Agrupación Estratéxica

