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Globalizazio eta Garapeneko Master Ofiziala Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) titulu ofizialen 
eskaintzaren parte da, eta Hegoa Institutuak eta UPV/EHUko Ekonomia Aplikatuko Sailak koordinatzen dute.

Masterra espezializazio akademikora eta ikertzaileen prestakuntzara bideratuta dago, globalizazioaren eta garapen-
prozesuen fenomenoari dagokionez. Diziplinartekoa da, eta Garapenari buruzko Ikasketen (Development Studies) 
tradizioan kokatzen da.

Master honetako irakaskuntza funtsezko bi dimentsiotako eremu teoriko-metodologikoetan zentratzen 
da: globalizazioa, ekonomiaren, gizartearen, politikaren edo kulturaren eremuan harremanak eta prozesuak 
mundializatzeko prozesu gisa ulertuta; eta garapenari buruzko ikuspegi teoriko nagusiak, giza garapenaren eta 
iraunkortasunaren paradigmetatik abiatuta, kontuan hartuta nazioarteko lankidetzak gizartearen tresna gisa 
betetzen duela bizikidetza baketsua eta eskala globala sustatzeko.

Ikasleek garapen-prozesuetako alderdi garrantzitsuenen azterketa espezifikoa egin dezakete, hala nola generoa, 
pobrezia eta desberdintasuna, ingurumena, tokiko garapena, gobernagarritasuna, gatazkak eta giza segurtasuna.

Master honek, halaber, ikerketarako eta doktorego-programetarako sarbidea ematen du, bereziki Garapenari 
buruzko Ikasketetan Doktoretza Programarako, HEGOA Institutuak eta honako sail hauek eskainia: ekonomia 
Aplikatua, Metodo Kuantitatiboak, Soziologia eta Gizarte Lana, Enpresaren Zuzenbidea, Zuzenbide Zibila eta Gezki 
Institutua.

Globalizazioa eta Garapena Masterra
Aurkezpena eta helburuak

Edozein gradu-titulu edo titulazio baliokide (diplomatura, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura, etab.), programa 
diziplinartekoa delako.

Eskatutako titulazioa izateaz gain, curriculuma aurkeztea eta adierazitako merezimenduak egiaztatzea beharrezko 
baldintzak dira onarpenerako. Ikasleak hautatzeko, honako hauek baloratuko dira: espediente akademikoa, esperientzia 
profesionala edo boluntarioa, motibazio-gutuna, hizkuntzen ezagutza.

Ikasle atzerritarrek gai izan behar dute gaztelaniaz, ahoz eta idatziz behar bezala adierazteko.

Irteera profesionalak
Garapen eta lankidetza gaiei lotutako nazioarteko erakundeak, garapen eta lankidetzagaiei lotutako arloetako 
erakunde publikoak, garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak eta tokiko edo nazioarteko gizarte-mugimenduak.

Oinarrizko informazioa

Eskolak emateko lekua: Irakaskuntza mota:
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Bilbao) Eskolan bertakoa

Hizkuntza: Gutxi gorabeherako prezioa:
Castellano edota euskara 1.800-2.000 €

Egutegia: Irakastorduak / iraupena:
Urritik irailera, arratsaldez 60 ECTS / ikasturte 1

Nahitaezko gaiak: Hautazko Gaiak:
26 ECTS kreditu 24 ECTS kreditu

Master amaierako lana:
10 ECTS kreditu

Sarbidea



Arduraduna: Eduardo Bidaurratzaga Aurre 

☎ 946 017 051  eduardo.bidaurratzaga@ehu.eus

Masterreko idazkaria: Izaskun Rodríguez Elkoro

☎ 946 017 047  izaskun_rodriguez001@ehu.eus

Globalizazioa eta Garapena Masterra

Nahitaezkoak

Munduko ekonomia-sistemaren egitura eta dinamika (6 ECTS)

Nazioarteko politikak eta harremanak (3 ECTS)

Gizarte eta kultur transformazioak globalizazioan (4 ECTS)

Garapenaren teoriak, estrategiak eta neurketa (4 ECTS)

Gizarte-zientzien ikerkuntzarako sarrera (6 ECTS)

Garapena eta globalizazioari buruzko mintegia (3 ECTS)

Master amaierako lana (10 ECTS)

Hautazkoak

Komunikazio iraunkorra eta garapena mundu globalizatuan (3 ECTS)

Globalizazioa, lan-harremanak eta gizarte-babesa (3 ECTS)

Mundu-merkataritza eta globalizazioa: Hegoaren eginkizuna (3 ECTS)

Demokrazia, gobernantza, garapena eta nazioarteko lankidetza (3 ECTS)

Generoaren ikuspegia garapenerako prozesuetan (3 ECTS)

Gatazkak, segurtasuna eta garapena (4 ECTS)

Garapen iraunkorrerako oinarriak, kontzeptuak eta bitartekoak (3 ECTS)

Probezia eta pobretze-prozesuak munduko ekonomian (3 ECTS)

Etika eta garapena (3 ECTS)

Garapen-politikoen, planen eta programen ebaluazioa (4 ECTS)

Lurralde eta hiri-politika (3 ECTS)

Gizarte-ekonomia politika ekonomiko eta sozialerako tresna moduan (3 ECTS)

Prestakuntza programa

Harremanetarako


