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presencial de la Universitat de Barcelona, en la que participen tres 
facultats: 
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CRÈDITS OBLIGATORIS 
MATÈRIA 0. 
Fonaments del turisme 
urbà

Ciutat i governança (5cr)

Turisme urbà i metropolità (5cr)

Mètodes i tècniques d’anàlisi i gestió 
del turisme (5cr)

CRÈDITS OPTATIUS    (a cursar 30 crèdits)
MATÈRIA 1.
Producció i consum en el 
turisme urbà 

Estructura del mercat turístic urbà 
(5cr)
Patrimoni urbà i turisme (5cr)
Noves tendències en la demanda 
de destinacions urbanes (5cr)

MATÈRIA 2.
Direcció i emprenedoria en 
destinacions urbanes  

Direcció d’empreses turístiques (5cr)
Direcció d’organitzacions turístiques 
(5cr)
Emprenedoria i creació de projectes 
i productes turístics (5cr)

MATÈRIA  3.
Planificació i gestió de 
destinacions turístiques  

Desenvolupament turístic i gestió de 
destinacions urbanes (5cr)
Instruments de planificació turística 
de destinacions urbanes (5cr)
Avaluació de l’impacte econòmic en 
les destinacions urbanes (5cr)

MATÈRIA 4.
Intel·ligència turística 

Intel·ligència, tecnologia i turisme 
urbà (5cr)
Generació i transferència de 
coneixement turístic en les 
destinacions urbanes (5cr)

MATÈRIA  5.
Pràctiques externes

Pràctiques externes (5cr)

CRÈDITS OBLIGATORIS
Treball Final de Màster (15cr)

El Màster Universitari  
de Turisme Urbà 
constitueix una oportunitat 
per formar-se en un 
àmbit professional de 
gran dinamisme actual 
i futur, en un context de 
transformació ràpida de 
les ciutats, de consolidació 
del paradigma de ciutat 
intel·ligent (smart city) i 
d’eclosió de l’entorn urbà 
com a escenari turístic. 

El Màster Universitari de Turisme Urbà té com 
a finalitat la formació avançada específica 
sobre turisme urbà, per a l’exercici de diversos 
perfils professionals consolidats i nous; i per 
al disseny i gestió de projectes relacionats 
amb activitats de producció, de consum 
turístic i d’altres activitats associades.

A qui es dirigeix
• Titulats en turisme i titulats 

universitaris en disciplines de l’àmbit 
de les ciències humanes, socials, 
econòmiques i jurídiques que vulguin 
adquirir una formació avançada i 
especialitzada. 

• Professionals que desenvolupen 
tasques acadèmiques o professionals 
relacionades amb el turisme urbà 
per a millorar la seva formació i 

expectatives professionals.

Sortides Professionals
• Consultories i gabinets assessors, 

del sectors privats i públics, amb 
tasques orientades a la comprensió 
i enteniment dels escenaris del 
turisme urbà o al proveïment de 
coneixement turístic. 

• Entitats dedicades a la generació 
de coneixement, com a experts 

en el procés de producció 
d’estadístiques en turisme, la 
seva interpretació i la creació de 
coneixement turístic. 

• Centres d’investigació bàsica i 
aplicada: investigació de mercats 
o plans estratègics.

El Pla d’estudis està organitzat en matèries obligatòries de caràcter conceptual i 
metodològic i en matèries optatives. L’estudiant ha de superar 60 crèdits: 
• 15 d’assignatures obligatòries.
• 15 del Treball de Fi de Màster.

Comprèn matèries 
sobre els fona-
ments del turisme 
urbà, l’estructura 
de producció i con-
sum, i la direcció, 
planificació i gestió. 
S’incorporen dos 
eixos bàsics: l’em-
prenedoria en des-
tinacions urbanes i 
la generació de co-
neixement i intel·li-
gència turística. 

InformacIó 
BàsIca

Crèdits ECTS:  
60cr

Idioma de docència: 
castellà

Places:  
30

• 30 d’assignatures optatives, entre elles les pràctiques 
externes. 


