
INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

Correo electrónico: ade@upv.es 
Teléfono: 34 963879270/72/74 
Dirección: Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia 
Facultad de Administración y Dirección de Empresas, 
Edificio 7J 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia 

MÁSTER OFICIAL 
UNIVERSITARIO EN 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 



INTRODUCCIÓN: 

El Máster Universitario en Gestión Administrativa se
inscribe en la rama de ciencias sociales y jurídicas y es un
Título habilitante para el ejercicio de la profesión de
Gestor Administrativo. En el mismo se adquieren las
competencias propias de dicha profesión, además de las 
competencias transversales establecidas en la UPV. 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo es proporcionar una formación integral, de
carácter profesional, orientada a la especialización como
Gestor Administrativo. 

 

CRÉDITOS: 

60 

 

ESTRUCTURA DEL MÁSTER: 

Tipo de materia                                      ECTS 

Obligatoria                                                 39 

Prácticas externas                                     9 

Trabajo Fin de Máster (TFM)              12 

Créditos totales                                       60 

 

MODALIDAD: 

Presencial 

 

   

DIRIGIDO A: 

Esta titulación va dirigida a egresados que deseen 
fortalecer su cualificación profesional en orden a la 
inserción en el mercado de trabajo, obteniendo una 
titulación que representa en sí misma un valor añadido. 

 

PRACTICAS PROFESIONALES CURRICULARES: 

Nuestras Prácticas son siempre remuneradas. Son 
imprescindibles para asegurar la formación en esta 
profesión de nuestros estudiantes. Cada práctica está 
supervisada por un tutor académico y un tutor de la 
empresa 

CRITERIOS DE ACCESO/ADMISIÓN: 

Estar en posesión de un título universitario oficial 
reconocido con arreglo a a la normativa. 

Las solicitudes de admisión al Máster que cumplan los 
requisitos de acceso serán evaluadas por la Comisión 
Académica de Máster de conformidad con los criterios de 
valoración de méritos y selección siguientes :a) 
Expediente; b) Correspondencia de las competencias de 
la titulación de acceso con las del Grado de Referencia; y 
c) Currículum Vitae CV. 

 

DURACIÓN: 

Un curso académico. 
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INTRODUCCIÓ: 

El Màster Universitari en Gestió Administrativa s'inscriu en 
la branca de ciències socials i jurídiques i és un Títol 
habilitant per a l'exercici de la professió de Gestor 
Administratiu. En el mateix s'adquireixen les competències 
pròpies d'aquesta professió, a més de les competències
transversals establides en la UPV. 
 
OBJETIUS: 

L'objectiu és proporcionar una formació integral, de
caràcter 
professional, orientada a l'especialització com a Gestor
Administratiu. 

 

CRÉDITS: 

60 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER: 

Tipus de matèria                   ECTS 

Obligatòria                                   39 

Practiques externes                    9 

Treball Fi de Màster (TFM)      12 

Crèdits totals                              60 

 

MODALITAT: 

Presencial 

   

DIRIGIT A: 

Aquesta titulació va dirigida a egressats que desitgen 
enfortir la seua qualificació professional amb vista a la 
inserció en el mercat de treball, obtenint una titulació que 
representa en si mateixa un valor afegit. 
 
PRACTIQUES PROFESIONALS CURRICULARS: 

Les nostres Pràctiques són sempre remunerades. Són 
imprescindibles per a assegurar la formació en aquesta 
professió dels nostres estudiants. 
 
Cada pràctica està supervisada per un tutor acadèmic i un 
tutor de l'empresa.  
 

CRITERIS D’ACCES / ADMISIÓ: 

Estar en possessió d'un títol universitari oficial reconegut 
d'acord amb la normativa. 
 
Les sol∙licituds d'admissió al Màster que complisquen els 
requisits d'accés seran avaluades per la Comissió 
Acadèmica de Màster de conformitat amb els criteris de 
valoració de mèrits i selecció següents: 
 
a) Expedient; b) Correspondència de les competències de 
la titulació d'accés amb les del Grau de Referència; i c) 
Currículum vitae CV.		
 
DURACIÓ: 

Un curs acadèmic. 

 

 

	
	


