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AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Globalizazioa eta Garapena Unibertsitate
Masterra espezializatzeko da, hau da,
gradua amaitu eta ikerketari lotutako
prestakuntza jaso ostean egin
beharrekoa. Globalizazioaren
fenomenoaren eta garapen prozesuen
arteko erlazioa hartzen du oinarri
moduan, giza garapenaren eta
iraunkortasunaren ikuspegitik betiere.
HEGOA Institutuak eta UPV/EHUko
Ekonomia Aplikatua I sailak bultzatzen
dute programa hau.
Diziplina arteko irakaskuntza-proposamena
da, Europako beste herrialde batzuetan
Garapenaren Ikasketen (Development
Studies) tradizioan sartzen dena. Gai

metodologikoez eta/edo teknika
kuantitatiboei lotutako gaiez gainera,
funtsezko bi dimentsiotan oinarritzen
diren ikasgaiak emango dira master
honetan: globalizazioa, hau da, elkarren
arteko erlazioen eta prozesuen
mundializazioa esparru ekonomikoan
nahiz sozialean, politikoan eta
kulturalean; eta garapena, kasu honetan
giza garapenaren eta iraunkortasunaren
ereduetatik abiatuta jorratuko dena.
Dena den, nazioarteko lankidetza ere
garrantzitsua da, gizarteak bizikidetza
baketsua sustatzeko eta maila globaleko
garapenerako balio duelako.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Graduko edozein titulu edo titulu
baliokidea (diploma, lizentzia, ingeniaritza,
arkitektura, etab.), egitaraua diziplinartekoa
delako.
Ikasleak hautatzean ondokoak baloratuko
dira: ikasketa-espedientea,
lanbide-esperientzia edo boluntariotza,
motibazio-gutuna, hizkuntzen ezagutza.
Atzerriko ikasleak gaztelaniaz adierazteko
gai izan behar dira, hitz egitean eta
idaztean.

Garapenari eta gizarte mugimenduei
lotutako nazioarteko erakundeak,
erakunde publikoak, gobernuz kanpoko
erakundeak.
Garapenari buruzko ikasketen
doktorego-programan sartzeko aukera.

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Bilbao).
Eskolan bertakoa.
Gaztelania eta euskara.
1.800-2.000 euro.
Urritik ekainera, arratsaldez.

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA
60 ECTS / ikasturte 1
Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

26 ECTS kreditu

24 ECTS kreditu

10 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu
GLOBALIZAZIOA ETA
GARAPENA MASTERRA

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak:
• Munduko ekonomia-sistemaren eguitura eta dinamikoa (6 ECTS).
• Politikak eta nazioarteko harremanak (3 ECTS).
• Gizarte eta kultur transformazioak globalizazioan (4 ECTS).
• Garapenaren teoriak, estrategiak eta neurtzea (4 ECTS).
• Gizarte-zientzien ikerkuntzarako sarrera (6 ECTS).
• Garapena eta globalizazioari buruzko mintegia (3 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 garapenarako prozesuetan (3 ECTS).
• Gatazkak, segurtasuna eta garapena (4 ECTS).
• Garapen iraunkorrerako oinarriak, kontzeptuak eta bitartekoak (3 ECTS).
• Probezia eta pobretze-prozesuak munduko akonomian (3 ECTS).
• Etika eta garapena (3 ECTS).
• Garapen-politikoen, planen eta programen baliospena (3 ECTS).
• Lurralde eta hiri-politika (3 ECTS).
• Gizarte-ekonomia politika ekonomiko eta sozialerako tresna moduan (3 ECTS).

HARREMANETARAKO
Arduraduna: Eduardo Bidaurratzaga
Tel: 94 601 7051
Posta elektronikoa:
eduardo.bidaurratzaga@ehu.eus

Koordinatzailea: Izaskun Rodríguez
Tel: 94 601 7047
Posta elektronikoa:
izaskun_rodriguez001@ehu.eus

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK

www.ehu.eus/eu/web/master/globalizazioa-garapena-masterra

