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La Facultat de Química de la URV, 
una porta oberta al teu futur professional

Oferim màsters especialitzats en l’àmbit de la Química i de la Bioquímica per facilitar 
la inserció laboral dels graduats

El màster en Síntesi, 
Catàlisi i Disseny 
Molecular
En col·laboració amb l’Institut Ca-
talà d’Investigació Química (ICIQ), 
ofereix formació avançada en nous 
mètodes de síntesi, desenvolupa-
ment de catalitzadors i disseny 
computacional per a processos quí-
mics més respectuosos amb el medi 
ambient. S’imparteix en anglès, i 
ofereix 16 beques d’ajut a l’estudi.

El màster en Genètica, 
Física i Química Forense
Aporta noves sortides professionals 
per als graduats en àmbits científics, 
proporcionant-los formació mul-
tidisciplinar en la pràctica forense: 
proves d’ADN, balística, anàlisi de 
fibres, dactiloscòpia... Hi partici-
pen com a docents experts de la 
Policia Científica i Divisió de Trànsit 
del Cos de Mossos d’Esquadra, 
de l’Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de Catalunya, del 
Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses, i de la Fiscalia 
Provincial de Tarragona.

El màster 
interuniversitari 
en Tècniques 
Cromatogràfiques 
Aplicades (UJI, URV, 
UdG)
Aprofundeix en el coneixement de 
les tècniques cromatogràfiques, i 
especialment en el seu acoblament 
a l’espectrometria de masses per 
formar els estudiants en una de les 
tècniques més utilitzades actual-
ment tant en indústries com en 
laboratoris d’anàlisi de diferents 
camps d’aplicació.

El màster 
interuniversitari en 
Nutrició i Metabolisme 
(URV, UB)
Dona formació en els darrers avenços 
en nutrició clínica, nutrigenòmica 
i aliments funcionals, amb un alt 
nivell de cooperació amb hospi-
tals, centres de recerca, i indústria 
alimentaria.

El màster en Eines per 
al Desenvolupament 
Professional a la 
Indústria
Connecta els graduats amb la in-
dústria química actual, amb experts 
professionals de les empreses del 
nostre entorn (DOW, Clariant, 
Repsol, BASF...) que imparteixen el 
90 % de les classes.

FACULTAT DE QUÍMICA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

www.fq.urv.cat
www.facebook.com/quimicaURV

En la disciplina de Química, la URV és la primera universitat de l’Estat i 
la única en el top 100 segons el rànquing de Shanghai 2019. A més dels 
Graus de Química i de Bioquímica i Biologia Molecular, ambdós acreditats amb 
excel·lència, la URV és la única universitat catalana que ofereix el Grau de Quí-
mica íntegrament en anglès o el doble Grau de Biotecnologia/Bioquímica i 
Biologia Molecular. A partir del curs vinent, els estudiants del Grau de Quími-
ca podran cursar part dels seus estudis a la Universitat d’Arizona. Els estudis 
de Grau tenen continuïtat en cinc màsters.


