
 
 

UPF Barcelona School of Management – UPF-IDEC  

Balmes 132-134, 08008 - Barcelona, T. +34 93 547 81 82, maite.ruiz@idec.upf.edu 

UPF Barcelona School of Management i UPF-IDEC, la formació 
de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra 
 
La UPF Barcelona School of Management i l'UPF-IDEC són dos centres de formació de postgrau de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) per a professionals i llicenciats. Ambdós ofereixen una oferta formativa 

innovadora, especialitzada i de qualitat pels empresaris i directius del futur. El seu objectiu és formar líders 

en l’àmbit professional i en l'humà, a través d'un model dual que combina la solidesa científica dels grans 

especialistes que aglutina la Universitat Pompeu Fabra, amb una oferta àmplia i flexible de programes i 

màsters adaptats a les necessitats dels professionals i de les empreses que aposten per una gestió 

d'avantguarda. 

 

Tant a la UPF Barcelona School of Management com a l’UPF-IDEC s'aposta per una nova manera 

d'entendre la formació de postgrau, sense perdre la inspiració, el rigor i la qualitat científica dels professors 

i catedràtics de la UPF, però adaptant aquest cabal a les necessitats d'uns professionals amb criteri propi, 

capaços de liderar el canvi que necessita el món. 

 

 

UPF Barcelona School of Management 
La UPF Barcelona School of Management és l'escola de negocis de la Universitat Pompeu Fabra que 

aglutina tot el seu potencial de recerca acadèmica a l'entorn de l'empresa i la gestió pública. Es tracta 

del centre de formació en Masters of Science, MBA, Executive Masters i postgraus especialitzats, dirigits per 

professors de la Pompeu Fabra que han estat reconeguts internacionalment i que pretenen formar 

professionals del management que afrontin el món empresarial d'una manera holística, innovadora i 

basada en l'evidència. L'objectiu de la UPF Barcelona School of Management és ser referència 

internacional en producció científica, transferència i formació dels nous i les noves managers del segle XXI. 

Els Masters of Science que es desenvolupen a la UPF Barcelona School of Management col·loquen la seva 

oferta formativa a l'avantguarda d'Europa. Són programes de postgrau d'un any de durada, 

desenvolupats íntegrament en anglès i amb elevada demanda perquè aconsegueix un equilibri entre la 

formació pràctica i la teòrica en l'àmbit de l'empresa. Els estudiants que cursen els Masters of Science 

adquireixen una base excel·lent en el seu camp i gran capacitat d'anàlisi per entrar al programa de 

doctorat o per anar a una feina tècnicament exigent. 

La UPF Barcelona School of Management proposa un nou model per a les escoles de management basat 

en la ciència, el rigor i l'evidència científica: The Science of Business. Aplicar la ciència als negocis és la 

millor manera de preparar els professionals de les empreses del futur. A partir d'aquí l'oferta educativa 

s'adapta a les necessitats de cada estudiant a través de 6 àrees de coneixement: 

 Administració i Direcció d'Empreses 

 Màrqueting 

 Comptabilitat, Finances i Economia 

 Recursos Humans 

 Economia i Gestió de la Salut 

 Administració i Gestió Pública 

 

La UPF Barcelona School of Management es configura així com l'escola de negocis amb una formació 

d'avantguarda en gestió empresarial, que completa l'oferta formativa de la Pompeu Fabra i que aprofita 

tot el seu cabal formatiu i investigador en benefici de les empreses i del progrés social en un entorn 

globalitzat. 
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UPF-IDEC: la formació especialitzada 

L’UPF-IDEC és l'element clau de la Universitat Pompeu Fabra per desenvolupar la formació contínua i 

orientada als professionals en estreta col·laboració amb el món empresarial. Després de 20 anys de 

funcionament i activitat, la qualitat i el rigor acadèmic han estat les eines que ha utilitzat l'UPF-IDEC per 

consolidar el seu prestigi. Desenvolupa la seva activitat en forta sintonia amb empreses i institucions, amb 

l'objectiu de connectar el món empresarial i l'acadèmic, per esdevenir una plataforma útil i eficaç per a 

completar la formació dels llicenciats universitaris al final dels seus estudis, per a la reorientació de carreres 

professionals i per als directius que vulguin ampliar els seus horitzons professionals. 

L’UPF-IDEC aposta per una formació molt especialitzada, en un entorn acadèmic multidisciplinari, 

innovador i creatiu, perquè entén que només així és possible formar professionals amb coneixements sòlids 

i criteri propi, segurs de si mateixos en les seves diferents àrees, i amb les eines necessàries per 

desenvolupar-se amb èxit en entorns canviants. El UPF-IDEC ofereix el valor de l'especialització. Per 

aconseguir-ho, els alumnes disposen de més de 50 programes dividits en màsters i postgraus en 8 àrees 

d'estudi diferents: 

 Política i Societat 

 Dret 

 Gestió Cultural i Humanitats 

 Salut i Benestar 

 Creació Digital 

 Tecnologies i Gestió de la Informació 

 Llenguatge i Traducció 

 Comunicació (Periodisme, Mitjans Audiovisuals i Branding i Publicitat) 

Després de dues dècades de funcionament en l'entorn de la Universitat Pompeu Fabra, UPF-IDEC és ja una 

referència nacional i internacional de formació contínua de prestigi i alt nivell en el món de la formació 

acadèmica. L’UPF-IDEC viu un esperit cosmopolita, amb participants de més de 50 nacionalitats i un 

professorat procedent de l'extensa xarxa que la Pompeu Fabra sempre ha promogut. Gran part de 

l'activitat exterior de l' UPF-IDEC es concentra a Llatinoamèrica i el Mediterrani, on ha anat teixint una 

sòlida xarxa de col·laboracions i convenis amb les més prestigioses institucions i empreses d'aquestes 

regions. 

Annex: 

Dades UPF Barcelona School of Management / UPF-IDEC 

 Any de fundació UPF-IDEC: 1993 

 Any de fundació UPF Barcelona School of Management: 2011 

 Professors: 241 part time i 1.784 col·laboradors. 

 Nombre d'alumnes anuals: 11.000 

 Acords amb institucions: EFMD, EUCEN, RECLA, CLADEA, ACECU, FOR-Q, RUEPEC i READI 

 Preus mitjans de cursos més rellevants: MBA, 24.900 euros; màsters, entre 6.000 i 8.000 euros; 

programes de postgrau (més de 100 hores), entre 3.000 i 4.000 euros 

 Finançament: Sí. Acords amb entitats financeres. Bonificacions de matrícula relacionades amb 

programes patrocinats i amb el programa de pràctiques professionals. 

 Programa de Beques Talent: 58 alumnes becats 

 Programa de pràctiques professionals: 500 empreses i 660 participants 

 Borsa de treball: 500 ofertes cursades 

 

Universitat Pompeu Fabra 

La Universitat Pompeu Fabra, pública, fundada el 1990, imparteix docència en els àmbits d'Economia i Empresa, 

Ciències Experimentals i de la Salut, Ciències Polítiques, Humanitats i Traducció, Dret, Periodisme, Comunicació 

Audiovisual i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. És l'única universitat espanyola que apareix al Top200 del 

rànquing mundial del Times Higher Education (THE). El seu Departament d'Economia i Empresa ha estat reconegut per la 

Comissió Europea com un dels principals centres d'investigació econòmica d'Europa, i el seu programa de doctorat 

com "Programa d'Excel·lència". 

http://www.upf.edu/

