màster en Gestió Administrativa

L’INSTITUT SUPERIOR DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA DE CATALUNYA i LA
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU ofereixen un
màster universitari en Gestió Administrativa
El màster en Gestió Administrativa destaca per la qualitat del seu professorat
i pel fet de ser molt pràctic, i dóna eines al futur gestor perquè pugui iniciar
la seva activitat professional amb total garantia.
l màster en Gestió Administrativa, impulsat
per l’Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya, fundació del Col·legi Oficial
de Gestors Administratius de Catalunya, i la
Universitat Abat Oliba CEU, proporciona una formació oficial de postgrau que prepara per a l’exercici de
la professió de gestor administratiu, dóna accés directe a la possibilitat de fer el doctorat, i és un títol
adaptat a l’Espai Europeu d'Educació Superior i verificat favorablement per l'Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Com apunta la directora del màster, la Dra. Elisabet
Ferran, professora d'Història del Dret i de les Institucions a la Universitat Abat Oliba CEU, “la tercera edició està sent un èxit pel que fa al nombre de
matriculats, la qual cosa demostra que aquest és un
màster útil i que permet a l’estudiant assolir aquells
coneixement i adquirir totes les eines que necessita
per a l’exercici de la professió de gestor”.
En aquesta tercera edició, la Dra. Ferran explica que,
amb l’objectiu de millorar en excel·lència i qualitat,
s’ha introduït a la graella de professors més professionals de reconegut prestigi. “Hem volgut donar-li un
caire més professionalitzador –remarca la directora
del màster-, on professionals de reconegut prestigi
en el seu àmbit imparteixen determinades matèries
i aporten un valor afegit com és el de la seva experiència professional, fet que permet transmetre a l’estudiant la realitat, el dia a dia, de la professió”. Ara ja
s’està preparant la quarta edició, de la qual s’espera
que també sigui un èxit.

A més de les pràctiques en una gestoria, tutoritzades
per un gestor amb acreditada experiència, enguany
els estudiants del màster també disposen del carnet
del Col·legi de Gestors, fet que els permet poder
gaudir tant de la formació com d’altres serveis que
el Col·legi ofereix als seus col·legiats, a més de descomptes i d’altres avantatges. “Considerem que és
una via més per apropar-se a la professió, per poder
tenir una visió més àmplia i propera del que és la
realitat del gestor administratiu, ja que l’estudiant
del màster pot assistir a sessions formatives, xerrades, etc., juntament amb professionals en exercici i
escoltar els seus dubtes, inquietuds o aprendre com
resolen tota mena de situacions que sorgeixen en el
dia a dia”.
Ètica professional
A la vegada, tal com destaca Marc Giménez, ponent
de la Comissió de Formació del Col·legi de Gestors
Administratius de Catalunya, el màster té molt present el fet de potenciar la bona praxis professional.
“Si tenim en compte que el gestor és un dels professionals de confiança dels ciutadans, i que és el
mitjancer entre aquests i l’Administració, és molt
important el fet de potenciar la bona praxis i l’ètica professional, elements que considerem claus per
mantenir aquesta confiança per part del ciutadà”.

