Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Màster en

Direcció de Relacions Institucionals,
Esdeveniments i Protocol - Events Management
3 raons per escollir aquest Màster

1

Complet programa

orientat a la pràctica
professional

Direcció acadèmica: Eduard Triay
Dr. Enric Ordeix
masterprotocol@blanquerna.edu
Calendari: Inici: octubre. Final: juny
Horari: dijous de 18.30 a 21.30 h,
divendres de 16 a 21 h.
ocasionalment algún dissabte
de 10 a 14 h.
Crèdits: 66 ECTS

2

3

Visites
nacionals i internacionals
que es fan al llarg del curs

Professors i ponents
professionals en exercici a les més
importants empreses i institucions

Presentació
Adreçat tant a professionals en exercici com a graduats interessats a consolidar el seu futur professional,
el Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Patrocini vol cobrir un espai de formació en una de les disciplines més sol·licitades per institucions, organitzacions i empreses. La particularitat
d’aquests estudis parteix de la consideració del protocol i les relacions institucionals com a especialitat
de les relacions públiques, estretament vinculades a les ciències socials. Així doncs, l’estudiant descobrirà la realitat institucional, empresarial, cultural i social del nostre entorn per actuar amb la màxima eficàcia
i assertivitat davant els objectius establerts per les entitats.

Principals objectius

Enfocament empresarial

· Aprendre a potenciar la presència pública
de les organitzacions.
· Conèixer les tècniques del protocol
i l’organització d’esdeveniments
· Coneixement profund de la realitat
institucional, empresarial i cultural
· Conèixer el marc legal, normatives i usos
i costums de l’organització d’actes.

·
·
·
·

Principals sortides professionals
· Caps o tècnics de protocol d’institucions públiques
· Directors o tècnics de protocol i organització
d’esdeveniments d’empreses o altres entitats
· Directors o tècnics de relacions institucionals
d’empreses o altres entitats
· Directors o tècnics de relacions externes
d’empreses o altres entitats

Impartit per professionals del sector
Col·laboració amb empreses i institucions
Pràctiques sectorials
Foment del networking empresarial
i institucional

Una formació excel·lent
· Programes d’especialització professional
· Immersió en les matèries de major
demanda en el mercat
· Orientació de carreres professionals
en finalitzar els estudis
· Amb el suport de la xarxa Alumni Blanquerna

Facultat
de Comunicació
i Relacions Internacionals

Campus
d’Excel·lència
Internacional

Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals
Blanquerna-URL

Estructura del programa

Secretaria de Recerca i Postgrau:
Tel. 93 253 31 08
Plaça Joan Coromines, s/n
08001 Barcelona
infopostgrausfcri@blanquerna.edu

1. Introducció a les Relacions Públiques i la
seva vinculació a la direcció dels esdeveniments estratègics (2 ECTS)

www.blanquerna.edu
www.masterprotocol.cat

La URL, en el top 100
d’ocupabilitat segons el rànquing
mundial Times Higher Education

La URL, entre les 125 millors
del món en Ciències Socials
i Gestió

2. Conceptualització, disseny, planificació
i producció dels esdeveniments (8 ECTS)
3. Àrees d’especialitat de la direcció
d’esdeveniments (12 ECTS)
4. Marc normatiu del protocol i dels esdeveniments (4 ECTS)
5. Relació amb els mitjans de comunicació
des de la direcció d’esdeveniments (6 ECTS)

6. Les relacions institucionals: la diplomàcia
pública, la responsabilitat social corporativa,
el patrocini i el mecenatge dels esdeveniments (6 ECTS)
7. Eines transversals d’aplicació als esdeveniments (4 ECTS)
8. Treball Final de Màster (12 ECTS)
9. Assignatures optatives (12 ECTS)
A escollir:
- Pràctiques curriculars
- Projecte individual

Directors Acadèmics
Eduard Triay.
Cap del Departament de Relacions Institucionals del Parlament de Catalunya
Dr. Enric Ordeix.
Director del Grau en Global Communication Management. FCRI

En col·laboració amb:

Consell Assessor
Josep Maria Rodríguez Coso.
Ambaixador d’Espanya a Irlanda (fou introductor d’ambaixadors)
Carles Fabró.
Director del Gabinet de Relacions Externes i Protocol Generalitat de Catalunya
Joaquim Romañach.
Director de la Direcció Tècnica de Protocol Ajuntament de Barcelona
Neus Tarragona.
Cap del Gabinet de Relacions Públiques i Protocol Diputació de Barcelona
Emili Farrerons.
Director de Relacions Institucionals i Protocol Fira de Barcelona
Sergi Loughney.
Director Corporatiu de Relacions Institucionals i de la Fundació ABERTIS
Pere Lluch.
Fou director de Relacions Institucionals i Protocol del Futbol Club Barcelona
Ramon Pujol.
Adjunt al Gabinet de Relacions Externes i Protocol Generalitat de Catalunya
Ventura Rebés.
Director de l’Àrea de Relacions Institucionals de la Fundació Bancària “la Caixa”

Facultat
de Comunicació
i Relacions Internacionals

