Preinscripció i matrícula
PREINSCRIPCIÓ
LLOC DE PREINSCRIPCIÓ
E-MAIL D’INFORMACIÓ

del 6 de maig al 10 de setembre de 2017
Escola de Postgrau UAB o www.uab.cat
pg.comunicacio.lideratge.politic@uab.cat

*DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
/ Carta de motivació
/ Currículum Vitae abreujat
/ Fotocòpia del DNI o passaport

/ Fotografia format carnet actual
/ Títol d’estudis previs

Curs 2017 - 2018

Sortides professionals

Del 6 d’octubre al 2 de juny
Dv. 16 h a 20.30 h i Ds. de 10 h a 14 h
(setmanes alternes)
Escola de postgrau de la UAB (Bellaterra)
1.890 € (+30,21 € inscripció)
Alumnes amb o sense titulació
universitària
pg.comunicacio.lideratge.politic@uab.cat

Consulta beques i descomptes especials.

Beques, ajuts i convenis

/ Càrrecs de responsabilitat a institucions
públiques, privades, ONGs i partits
polítics.
/ Exercici de la política als àmbits
locals, autonòmics, estatal i internacional.
/ Treballs d’organització, comunicació
personal i mediàtica, i desenvolupament
de projectes socials.
/ Assessorament polític i institucional.
Disseny i acompanyament de campanyes
polítiques.

COMUNICACIÓ
I LIDERATGE POLÍTIC
Diplomatura de Postgrau 5a Edició - 30 ECTS
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Descripció del postgrau
POSTGRAU EN COMUNICACIÓ
I LIDERATGE POLÍTIC
La Diplomatura de postgrau en
comunicació i lideratge polític
imparteix, a través de metodologies
teòric-pràctiques,
continguts
de
comunicació i de lideratge aplicats a
la política. És un curs presencial amb
un 60% de classes pràctiques.
Superar la diplomatura dóna dret a
una titulació pròpia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
L’objectiu del programa és facilitar
l’adquisició i la millora de competències
de comunicació i de lideratge d’alt
nivell per afrontar reptes complexos,
a través de continguts formatius
inspirats en els moviments socials,
progressistes i democràtics del segle XXI.
El professorat és pluridisciplinari,
amb una llarga i reconeguda experiència i prestigi. Professores i professors
vinculats a la universitat, professorat
procedent de la política activa, i experts
en mitjans de comunicació.
ACCÉS I MATRÍCULA
Es poden matricular persones amb
titulació universitària o sense, amb
responsabilitats polítiques o que aspirin
a tenir-les en el futur. Interessades a
desenvolupar projectes polítics i
socials, i a liderar equips de gestió i/o
comunicació en el sector públic o privat.

Continguts
El nostre alumnat està format per
persones d’edats i d’orígens diversos,
membres d’organitzacions polítiques,
càrrecs electes, càrrecs responsables
en gestió pública i d’ONG, persones
implicades en moviments socials i
sindicals, interessades en la comunicació,
relacions institucionals i polítiques
públiques.

MÒDUL I. Habilitats i tècniques
de comunicació política. 10 ECTS

DE LA UNIVERSITAT A LA FEINA

/ Ètica i comunicació
/ Discurs polític. Modalitats. Elaboració
i expressió del discurs. Comunicació
mediàtica. Tècniques de comunicació
en ràdio i televisió.
/ Expressió corporal. Tècniques
d’expressió, relaxació i respiració.
/ Pràctiques en estudis de ràdio, TV i
escenaris, amb professionals del sector.

Durant el curs es realitzaran visites
acadèmiques a institucions d'àmbit
local, nacional i internacional.

MÒDUL II. Fonaments i recursos
del lideratge polític. 10 ECTS

Es realitzen altres activitats acadèmiques
especials com pràctiques en platós
de televisió, estudis de ràdio i tallers
d’expressió corporal.

/ Lideratge personal.
/ Lideratge polític.
/ Tècniques electorals i màrqueting polític.
/ Direcció i planificació estratègica.
/ Direcció d’equips.
MÒDUL III.Tecnologies de la comunicació
aplicades a la política. 5 ECTS
/ Fórmules interactives de relació entre
la ciutadania i l’administració.
/ Eines i estratègies de comunicació
política a les xarxes socials.
/ Les xarxes socials i la política. El blog
com a eina de comunicació política.
MÒDUL IV. Treball Final
de Diplomatura. 5 ECTS
/ Projecte relacionat amb el lideratge i
la comunicació que ha de ser viable,
contextualitzat i útil a la societat.

Instal·lacions i equips d’última generació
per desenvolupar-te com a professional.

