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Procés d'admissió

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de
les tres universitats promogudes per la Fundació San
Pablo CEU. Des que es va constituir en universitat
privada l'any 2003, la UAO CEU ha apostat per un
model acadèmic diferencial basat en la connexió
permanent entre professors i alumnes i en la
implantació de metodologies docents innovadores.
La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica
única en què la internacionalització cada cop té
més importància. A més de l'àmplia oferta de graus,
dobles graus i bilingual degrees, la Universitat
posa a disposició dels alumnes graduats, de joves
professionals i d'executius amb gran experiència els
seus programes de màsters oficials i propis,
postgraus, programes especialitzats i programes
de doctorat, que completen una proposta acadèmica
excel·lent.
La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per
proporcionar a l'estudiant una formació integral perquè
pugui enfrontar-se als seus reptes professionals i
personals amb criteris propis i sòlids.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia,
responsable de la defensa i els interessos dels professionals que la
integren, que tenen el títol de censor jurat de comptes, estan inscrits
al Registre Oficial d'Auditors de Comptes i exerceixen les activitats
pròpies de la professió auditora.
L'experiència desenvolupada per aquesta corporació durant més de
30 anys de programes de formació —uns anys que van coincidir amb
la regulació i l'expansió de l'auditoria— afavoreix que les accions
formatives empreses hagin assolit un grau de metodologia i pràctica
que encaixa perfectament amb les necessitats dels que treballen en
la professió d'auditoria.

Col·legi de Censors Jurats de Comptes

de Catalunya

Universitat

Abat Oliba CEU

Presentació

del programa

El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat té com a
finalitat la formació pràctica d'especialistes en aquest camp que els permeti
afrontar, de la manera més eficaç i fonamentada, la direcció o realització
d'auditories d'empreses de qualsevol tipus o dimensió, i tot a través d'un important
i variat elenc de matèries relacionades amb l'auditoria de comptes i la comptabilitat.

E

l Reial decret d'ensenyaments
universitaris requereix que les
facultats elaborin programes
de postgrau o màster de perfil
academicoprofessional que completin la
formació universitària dels alumnes. La
proposta d'aquest màster universitari en
Auditoria de Comptes i Comptabilitat vol
contribuir a aquesta formació integral dels
estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU.
Es tracta d'un màster universitari homologat
per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes per a la dispensa de l'examen teòric
d'accés al Registre Oficial d'Auditors de
Comptes, sempre que l'estudiant compleixi els
requeriments estipulats per la Llei orgànica

6/2001, d'universitats, i incorpora pràctiques
professionals que computen com a formació
pràctica, necessària per a l'accés a la
professió d'auditor de comptes.
• Els llicenciats en Ciències Polítiques,
Econòmiques i Comercials (secció
d'Econòmiques i Comercials), llicenciats
en Ciències Econòmiques i Empresarials
(seccions de Ciències Empresarials,
Empresarials o Economia de l'Empresa),
llicenciats en Ciències Econòmiques i
Empresarials (branca d'Economia de
l'Empresa o Economia General), llicenciats
en Administració i Direcció d'Empreses,
llicenciats en Ciències Actuarials i
Financeres, professors mercantils,

diplomats en Ciències Empresarials,
llicenciats en Economia i llicenciats en Dret
poden consultar les dispenses genèriques
per als títols anteriors a la Llei orgànica
6/2001, d'universitats.
• Els alumnes que tinguin un títol oficial de
grau hauran de revisar si la seva universitat
ha demanat la dispensa genèrica parcial
dels cursos de formació teòrica a l'ICAC,
de les matèries que figuren al quadre de
convalidacions. En cas afirmatiu, l'estudiant
ha de comprovar que ha cursat les
assignatures corresponents. Si la universitat
no ha demanat la dispensa és l'estudiant qui
l'ha de demanar.
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Per què
a la

UAO CEU

• Organitzat amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
• Màster acreditat per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que dispensa de l'examen teòric i

eximeix d'algunes matèries (en funció de les que integren la titulació prèvia dels alumnes) per a l'accés al
Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

• Aquest màster semipresencial té com a finalitat la formació pràctica d'especialistes en aquest camp,

que els permeti afrontar, de la manera més eficaç i fonamentada, la direcció o la realització d'auditories
d'empreses de qualsevol tipus o dimensió.

• El programa inclou pràctiques professionals en prestigioses firmes d'auditoria i comptabilitat que

computen com a formació pràctica, necessària per a l'accés a la professió d'auditor de comptes.

• Equip docent compost per experts amb una àmplia experiència professional en auditoria, amb una visió
global i actual de la realitat empresarial.

• La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.
• El Servei de Biblioteca posa a l'abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté, en accés

obert, les publicacions derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional dels professors, alumnes
i exalumnes.
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Perfil de l'alumnat
Els candidats al màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat han de tenir una titulació universitària superior
espanyola o estrangera equivalent a un bachelor’s degree en el sistema anglosaxó.
El màster està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, graduats o llicenciats
en Economia, graduats o llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, professors mercantils i diplomats en Ciències
Empresarials. El màster pretén que tots puguin assolir un nivell avançat de coneixements relacionats amb l'auditoria i la
comptabilitat que els faciliti l'activitat i progrés professional, principalment dins de l'auditoria de comptes, però també en
llocs de responsabilitat comptable en empreses.

Miquel Muntaner

Anna Linda Ágústsdóttir

Xavier Palomar Agramunt

Economista-auditor (quarta promoció)

Economista (sisena promoció)

Economista-auditor (cinquena promoció)

Tot i que fa diversos anys que treballo
en una firma d'auditoria, aquest màster
m'ha permès actualitzar i ampliar els
meus coneixements. He pogut aprofitar
l'experiència dels docents per resoldre
dubtes professionals i incorporar al meu
dia a dia petits canvis que han millorat
la meva manera de treballar.

Com que soc estrangera, al principi
va ser una mica difícil amb l'idioma,
però els professors em van oferir el seu
ajut sempre que va ser necessari. Hi ha
molts alumnes que pertanyen a firmes
i aporten la seva experiència del món
professional. El màster és exigent i
els exàmens són durs, però el resultat
s'agraeix.

Aquests estudis permeten compaginar
la vida laboral amb la formació. Les
classes virtuals s'agraeixen, ja que
estan programades en dates d'alta
activitat d'auditoria. Els ponents són
especialistes en la matèria, les classes
s'imparteixen (la majoria) amb una gran
interacció amb l'alumnat, i el material
proporcionat és útil i eficaç.
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Objectius
El programa té com a finalitat que l'estudiant
adquireixi una formació avançada, de caràcter
especialitzat i multidisciplinari, orientada a l'activitat
professional en auditoria de comptes, segons el
que preveu el RD 861/2010.
L'objectiu general d'aquest màster universitari en
Auditoria de Comptes i Comptabilitat és oferir a
l'alumnat un coneixement de les diferents àrees,
matèries i tasques que conflueixen en l'àmbit de
l'auditoria amb la finalitat de facilitar-los l'activitat
professional. Aquest objectiu és coherent amb els
de la Universitat Abat Oliba CEU, perquè pretén
reforçar unes competències específiques en
l'àmbit comptable, i especialment en l'auditoria de
comptes.
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L'orientació professional del màster és
consubstancial amb el seu caràcter crític i
participatiu, propi de l'àmbit de les decisions a
les empreses i de l'obligatorietat i conveniència
de les empreses a auditar-se, però també amb
els principis de la Universitat. La UAO CEU
aspira a promoure el lideratge en la presa de
decisions, basant-se en coneixements profunds
sobre la matèria comptable i el desenvolupament
d'aptituds per identificar, diagnosticar i solucionar
problemes. Tot això a partir d'un esperit crític i
la capacitat de discerniment que proporcionen
els coneixements comptables per interpretar la
informació a l'empresa.

En acabar aquest màster, l'estudiant haurà adquirit
els coneixements i les habilitats que la societat i les
organitzacions requereixen del professional de la
comptabilitat i l'auditoria. És a dir, haurà obtingut
una formació sòlida sobre les eines i les pràctiques
de l'àrea de l'auditoria.
D'aquesta manera, els elements principals que
componen el disseny curricular del programa
formatiu del màster universitari en Auditoria de
Comptes i Comptabilitat (és a dir, les seves matèries
i les seves activitats formatives, així com les
metodologies docents i l'avaluació) s'han orientat
per assolir aquest objectiu. Finalment, cal aclarir
que l'orientació del títol del màster és clarament per
a professionals i experts comptables.
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Pla

d'estudis

Programa semipresencial
Per facilitar l'aprenentatge de les matèries
que integren cada mòdul, els continguts
s'han distribuït en diferents assignatures
seqüenciades i distribuïdes temporalment al
llarg del màster.

Alhora, el contingut d'algunes de les
assignatures que inclouen matèries
professionals s'ha dividit en blocs que s'han
de cursar, i superar, en l'ordre que indica
la denominació per tal de garantir que

l'aprenentatge progressiu de l'estudiant sigui
possible en unes condicions òptimes.
Tots els mòduls es desenvolupen durant
l'any acadèmic; les matèries es divideixen
en dos semestres.

Mòdul d'auditoria (22 crèdits ECTS)
Introducció a l'Auditoria I
Introducció a l'Auditoria II
Auditoria de Comptes Avançada
Auditoria Superior
Normes Internacionals d'Auditoria
Marc Normatiu i Altres Matèries Comptables
Mòdul de comptabilitat (6,5 crèdits ECTS)
Comptabilitat d'Entitats Financeres, Sense Ànim de Lucre i en Situacions Concursals
Anàlisi d'Estats Financers
Mòdul d'altres matèries comptables (5,5 crèdits ECTS)
Normes per a la Formulació de Comptes Consolidats
Comptabilitat de Costos i Pressupostària
Mòdul de formació jurídica avançada (5 crèdits ECTS)
Dret del Treball i de la Seguretat Social Avançat
Dret de Societats, d'Altres Entitats i Governança Avançat
Mòdul de formació avançada en tecnologia de la informació i sistemes informàtics (4 crèdits ECTS)
Tecnologia de la Informació i Sistemes Informàtics
Pràctiques externes
Treball de Final de Màster

Complements formatius
El màster universitari en Auditoria de Comptes i
Comptabilitat és un màster que habilita per a l'accés al
Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). Per això
ofereix a tots els seus estudiants la possibilitat de fer els
mòduls complementaris de formació en funció dels seus
estudis previs de grau.
L'estudiant podrà fer-los simultàniament amb el màster, de
manera que disposarà de tots els requisits acadèmics per a
l'accés al ROAC en acabar el programa.

Comptabilitat general (8,5 crèdits ECTS)
Pla General de Comptabilitat i PGC de Pimes
Fonaments de matèries jurídiques (12 crèdits ECTS)
Fonaments de Dret Civil i Mercantil
Fonaments de Dret de Societats, d'Altres Entitats i
Governança
Fonaments de Dret Concursal
Fonaments de Dret Fiscal
Fonaments de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Fonaments de tecnologia de la informació i sistemes
informàtics (4 crèdits ECTS)
Tecnologia de la Informació i Sistemes Informàtics
Altres matèries (4 crèdits ECTS)
Economia General i Economia Financera
Economia de l'Empresa
Principis Fonamentals de Gestió Financera de les
Empreses
Matemàtiques i Estadística
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Professorat

Direcció acadèmica del màster
Ramon M. Soldevila de Monteys
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor jurat de comptes.
Professor titular de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de la Universitat Abat Oliba CEU.
rsoldevilad@uao.es

Claustre de professors
Noelia Acosta Sánchez
Diplomatura en Ciències Empresarials. Auditora censora jurada de
comptes. Sòcia de la firma d'auditoria AUDIAXIS AUDITORES, S.L.P.

Ricardo García-Nieto Serratosa
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses. Professor de
l'Escola d'Auditoria del CCJCC. Auditor censor jurat de comptes.

Miquel Brossa Cros
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Auditor censor
jurat de comptes. Soci d'AVANZA AUDITORIA.

Elena García Ventura
Llicenciatura i màster en Administració d'Empreses (especialitat en
finances i control de gestió). Auditora censora jurada de comptes.
Directora d'Auditoria a BDO.

Miquel A. Catalán Blasco
Diplomat en Ciències Empresarials. Auditor censor jurat de
comptes. Soci d'Auren Barcelona.
Emili Coll Collet
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor
jurat de comptes. Soci d'ACTIVA Auditoria & Consultoria, S.L.P.
Xavier Coma Pastor
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Auditor censor
jurat de comptes. Director d'Auditoria a BDO.
Juan Corona Ramón
Catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat Abat Oliba CEU.
Auditor de comptes. Director de la Càtedra d'Empresa Familiar,
director de la Càtedra d'Estudis Mundials Antoni de Montserrat i
director de la Càtedra Jean Monnet d'Integració Fiscal Europea.
Patricia Daura Tur
Diplomada en Ciències Empresarials (UB). Auditora censora jurada
de comptes. Sòcia de la firma Auditoría Contable Financiera
Económica, SL.
Ricardo de la Vega Alemparte
Llicenciat en Psicologia Industrial i màster en Recursos Humans i
Consultoria a les Organitzacions. Professor de l'Escola d'Auditoria
del CCJCC.
Josep Lluís del Olmo Arriaga
Doctor per la Universitat Abat Oliba CEU. Director del grau en
Màrqueting i Direcció Comercial de la UAO CEU.
Miquel Ferrero Campdelacreu
Diplomat en Ciències Empresarials per la UB. Auditor censor jurat
de comptes. Responsable del Departament d'Auditoria de M
AUDIT&FORENSIC, S.L.P.

Josep M. Noguera i Amiel
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Professor de
l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya. Soci director de la firma J. M. Noguera, S.L.P.
Ferran Rodríguez García
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor
jurat de comptes.

Albert Grèbol Mas
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor
jurat de comptes. Soci director de Grèbol i Collet Auditors, S.L.P.

David Relats Barragán
Llicenciat en Ciències Polítiques. Auditor censor jurat de comptes.
Soci d'auditoria de KPMG.

Jorge Hinojosa Pérez
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Màster en
Auditoria Financera i Riscos per l'Institut d'Estudis Borsaris de
Madrid (IEB). Especialista en instruments financers del departament
de polítiques comptables d'ING Bank als Països Baixos.

Enrique Rua Alonso de Corrales
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Professor titular
d'Economia Financera i Comptabilitat (Universitat San Pablo CEU).
Expert comptable acreditat (AECA).

Aischa Laarbi Lombas
Llicenciada en Dret. Gerent del departament fiscal de PKF
Asesores Legales y Tributarios SLU.
Xavier Llopart Pérez
Catedràtic de l'Escola Universitària de la Universitat de Barcelona.
Auditor censor jurat de comptes. Director acadèmic de l'Escola
d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
M. Dolors Magrí Majós
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditora de
comptes inscrita al ROAC. Sòcia de PKF-Audiec, S.A.P.
Miquel Muntaner Cortés
Diplomat en Ciències Empresarials. Auditor censor jurat de comptes.
Jordi Martí Pidelaserra
Doctor en Ciències Econòmiques. Professor de Comptabilitat a la
Universitat de Barcelona.
Jordi Monferrer Sánchez
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor de
l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya. Soci de la firma d'auditoria Fornes, Salas y Asociados
Auditores, S.L.
Carme Monserrat Querol
Diplomatura en Ciències Empresarials. Auditora censora jurada de
comptes.

Adolfo Simón Fernández Aguilar
Diplomat en Ciències Empresarials. Auditor censor jurat de
comptes. Gerent d'auditoria RSM SPAIN AUDITORIA.
Ramon M. Soldevila de Monteys
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor
jurat de comptes. Professor titular de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes de la Universitat Abat Oliba CEU.
Gemma Soligó Illamola
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditora
censora jurada de comptes inscrita al ROAC. Sòcia de la firma
d'auditoria Grant Thornton.
Àlex Tarré Casablancas
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Professor de
l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya. Associat de la firma d'auditoria de PKF-AUDIEC, S.A.P.
Nicolas Virgili Rigau
Grau universitari en Administració i Direcció d'Empreses.
Corporate finance manager d'ERNST & YOUNG, S.L.
Pilar Yubero Hermosa
Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditora
comptable pública certificada. Docent a la Universitat San Pablo
CEU.
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Sortides

professionals

L'estudiant obté el títol oficial de màster universitari en Auditoria de
Comptes i Comptabilitat per la Universitat Abat Oliba CEU.

Per tal que l'activitat econòmica i empresarial funcioni de manera
correcta, és fonamental i imprescindible la figura de l'auditor de
comptes, que compleix una funció d'interès públic, tal com ha
establert la Comissió Europea.

El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat vol
contribuir decisivament a ampliar els —habitualment limitats—
coneixements en matèria comptable que s'imparteixen als graus
en Administració i Direcció d'Empreses, i similars. Per això, les
competències que desenvolupa són pròpies del nivell de màster
avançat. A més, es complementa amb l'aplicació d'aquests
coneixements a l'anàlisi i la resolució de casos pràctics i situacions
similars a les que es poden presentar en l'activitat professional.
D'aquesta manera, se segueix una metodologia participativa. D'entrada,
amb el plantejament de casos que aborden situacions aplicades a la
realitat de l'empresa, però també amb el treball de final de curs, amb
què es pretén desenvolupar la capacitat de sistematitzar els elements
que han servit de referència en les matèries, així com plantejar-los i
comunicar-los de la manera més reeixida possible.

Per fer la feina, l'auditor o auditora necessita una àmplia i completa
formació, a més d'un compromís ètic que el faculti per emetre una
opinió de l'empresa i de la seva realitat econòmica i financera, sobre la
qual es fonamenta la presa de decisions.

Amb la superació del programa, s'assolirà un nivell acadèmic que
facilitarà l'aplicació, de manera continuada i autònoma, de l'exercici
de l'activitat professional d'auditor o auditora de comptes i altres
feines relacionades amb l'àmbit comptable.

El màster té un indubtable interès professional per la varietat de
matèries que abraça, que representen l'ampli espectre que comprèn
l'auditoria. L'auditor o auditora no només efectua una revisió de
comptes per verificar el compliment de la normativa comptable, sinó
que emet un judici sobre l'empresa des del punt de vista financer i
econòmic. Com a conseqüència d'això, ha de conèixer l'empresa en
profunditat des de tots els punts de vista.
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Ho organitzen:

Empreses col·laboradores
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Crèdits: 60 ECTS

Dades

d'interès

Modalitat: semipresencial
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Calendari: d'octubre a juny
Director: Ramon M. Soldevila de Monteys
Lloc: Campus Bellesguard i CCJCC. Barcelona

Import total del màster
7.095 €

Formes de pagament
Els candidats admesos en el període ordinari han de
reservar plaça al programa mitjançant l’abonament de
1.500 €, a compte de l’import total. Un cop formalitzada
la reserva de plaça, l'import restant es pot pagar de la
manera següent:
• Pagament únic. Durant el mes de desembre.

Ajuts a l'estudi
Durada
El màster està format per 60 crèdits ECTS.

Calendari
D'octubre a juny.

Tipologia i horari
La tipologia de l'ensenyament del màster universitari en
Auditoria de Comptes i Comptabilitat és la semipresencial,
amb assistència i seguiment obligatoris.
Sessions presencials d'octubre a desembre els
divendres de 15:00 a 21:00 i els dissabtes de 9:00 a
15:00. De gener a juliol, sessions no presencials. Les
pràctiques professionals a les firmes col·laboradores es
fan majoritàriament de dilluns a divendres, en un horari
que s'haurà d'acordar amb les empreses d'auditoria
col·laboradores.
En tot moment l'estudiant disposarà d'atenció
personalitzada dels professors mitjançant eines
informàtiques de suport a la docència.

Programa d'ajuts a l'estudi de postgrau: beques per
mèrit acadèmic, ajuts per circumstàncies personals i
econòmiques, a més d'acords amb entitats financeres.
Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 20 % de
l'import total del programa.
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya atorgarà una bonificació especial a les firmes
participants en el màster que aportin alumnes que
siguin personal en plantilla.
Aquest màster compleix els requisits per ser bonificat
a través de la Fundación Tripartita. Consulteu-ho amb
el Servei d'Atenció a l'Estudiant en el moment de
formalitzar la matrícula.
Els estudiants internacionals poden sol·licitar els
ajuts del programa International Early Enrolment, que
permeten accedir a descomptes directes en l'import de
la matrícula del postgrau.
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca
(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya també atorga
préstecs preferents per al finançament de matrícules.

Procés

admissió

d'
1

Sol·licitud d'admissió
La persona candidata ha de tramitar la sol·licitud a través del Portal del
Futur Alumne, disponible a la pàgina web de la Universitat. El període
ordinari de sol·licitud de plaça acaba al juliol i l’extraordinari, al setembre.

2

Entrevista
En alguns programes s’ha de fer una prova d’admissió específica, a
més d’una entrevista personal en què es tenen en compte els criteris de
selecció següents: expedient acadèmic, experiència professional i formació
complementària. Aquesta entrevista es pot fer presencialment o per Skype.

3

Admissió
La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i pren la decisió final en un
termini de set dies des del moment en què la sol·licitud està completa.
Si l’admissió ha estat favorable, el candidat o candidata ha de reservar
plaça al programa. Un cop superats els requisits d’accés i després d’haver
aportat la documentació necessària, s’hi podrà matricular online.
L’admissió al programa només és per al curs acadèmic en què se sol·licita.

Si no s’arriba a un nombre mínim d’estudiants, la Universitat pot cancel·lar el màster. En cas que se
suspengui el programa, s’avisarà els alumnes amb tres setmanes d’antelació.
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Barcelona

Estudiar i viure a

Barcelona és una de les
ciutats més cosmopolites
del sud d’Europa. Per
la seva ubicació, a la vora
del Mediterrani, té un clima
acollidor amb temperatures molt
agradables durant tot l’any. La
Universitat Abat Oliba CEU està
situada a la part alta de la ciutat,
en un magnífic edifici modernista.

Viure a Barcelona

Allotjament a Barcelona

Avui Barcelona és una ciutat moderna,
cosmopolita i de gran dinamisme. És
una ciutat còmoda, feta a mida de les
persones i per a les persones.

La UAO CEU, sensible a l’esforç
que suposa per a molts estudiants
traslladar-se de casa seva per
estudiar a Barcelona, ofereix atenció
personalitzada a tots els alumnes que
necessitin allotjament.

La Universitat Abat Oliba CEU està
situada a la part alta de la ciutat, en un
districte que ofereix espais tranquils per
a la concentració estratègica d’activitats
intensives en coneixement. És on rau
un model de ciutat que conviu amb
altres universitats.

El Servei d’Informació orienta i
assessora per proposar la residència
que més s’adapti a les necessitats de
cadascú.

Altres

postgraus
Facultat de Dret i Empresa
Àrea d'Empresa i Economia

• Màster universitari en Logística i Comerç Internacional
• Màster universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries
• Màster de formació permanent en Food & Beverage Sustainable Entrepreneurship

#creaelteufutur
Universitat Abat Oliba CEU • Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • T. +34 932 537 203 • WhatsApp: +34 911 062 473 • master@uao.es • www.uaoceu.cat

