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Presentació
El Màster ''Llengües i afers internacionals'' té com a
objectiu la formació d'executius capaços d'evolucionar
amb un excel·lent coneixement de dues llengües
estrangeres en el món dels negocis i del comerç
internacional. S'adreça a estudiants que ja tinguin un
bon nivell en dues o tres de les següents llengües:
alemany, anglès, català, castellà, francès.
L'originalitat del Màster LAI rau en la seva adequació
amb la situació geogràfica, històrica, cultural i política
de la ciutat de Perpinyà, que es troba en l'Espai Català
Transfronterer i de l'Euroregió Llenguadoc-Rosselló,
Migdia-Pirineus i Catalunya. El coneixement de la
realitat i de l'espai cultural, econòmic i politic català és
un avantatge considerable, perquè d'una banda,
aquesta àrea és un mercat amb potencial per a
empreses franceses i d'altra banda és una àrea creadora
d'oportunitats professionals amb dinamisme econòmic.
Per aquesta raó, el màster LAI es centra especialment en
els assumptes econòmics de Catalunya, de l'Euroregió i
de l'espai fronterer franco-espanyol.
Entre les universitats estrangeres amb què el
Departament de Llengües Estrangeres Aplicades (LEA,
segons les sigles en francès) ha firmat convenis, hi
trobem la Facultat de Ciènces Econònomiques i Gestió
de Negocis de la Universitat de Girona i els
Departaments d'Estudis de Llengües Romàniques de la
Universitat Humboldt de Berlin i de la Universitat de
Siegen en Alemanya. Totes elles tenen una estreta
col·laboració amb el màster LAI, fins i tot a nivell de
xarxes empresarials, reconeixement mutu dels
ensenyaments i creació de doble diplomatura i titulació
de graus.

MASTER LAI
Llengües i Afers
Internacionals
ALEMANY,
ANGLÈS,
CATALÀ,
CASTELLÀ,
FRANCÈS
On es farà

Es farà al Campus de la Universitat, departament LEA,
edifici Y, Facultat de Lletres i Ciències Humanes.

Llengües

Alemany, anglès, català, castellà i francès (llengua base
de l'ensenyament)

Direcció i informació

Michel Leiberich, responsable del Màster LAI
leiberich@univ-perp.fr
www.univ-perp.fr

http://www.leaperpignan.sitew.com
https://www.facebook.com/MasterLaiPerpi

Màster Llengües i Afers Internacionals
Objectius
La formació té com a objectiu :
Formar futurs executius i quadres d'empresa amb capacitat
d'adaptació a les situacions complexes en què s'enfrontaran en
el món dels negocis internacionals sotmesos a la globalització.
També els permetrà d'adquirir un nivell linguístic excepcional
i uns coneixements sòlids en gestió econòmica i en economia
internacional.
Permetrà evidentment de sensibilitzar els estudiants en
temàtiques avui dia indefugibles tal com poden ser: el
desenvolupament sostenible, el medi ambient, el comerç just,
el deute dels països en desenvolupament i la lluita contra la
corrupció, per exemple.

Contingut
Les classes de llengües contemplen un aprofondiment màxim
de les competències linguístiques, incloent-hi l'expressió oral
en negociació i capacitats d'informació i l'habilitat en la
redacció de notes de síntesi, informes, estudis, memoràndums
i traduccions, així com el coneixement de les civilitzacions i les
economies de les llengües escollides.
Les matèries d'aplicació (en llengua francesa) pretenen
enfortir les habilitats dels estudiants en l'àmbit econòmic,
jurídic i comercial, amb ensenyaments de dret social, gestió
financera, economia internacional, gestió de recursos humans,
màrqueting, estratègia de negocis, de la realitat política, social i
comercial de l'Euroregió.
A més de les habilitats linguístiques i tècniques, el propòsit
d'aquests estudis és, en general, desenvolupar les
competències transversals dels estudiants per tal de poder fer
front a situacions de la seva futura vida professional. Per tant,
els mètodes de treball adoptats són la reflexió, el seu sentit de
l'anàlisi, l'esperit crític i la capacitat de síntesi. Per això, és
imprescindible que l'estudiant s'impliqui plenament alhora en
el treball en grup i en treball individual. Per respondre a les
exigències d'una formació enfocada al món laboral, comptem

també amb la col·laboració de professionalsque enriquiran amb
la seva experiència i el seu testimoniatge els cursos impartits pels
professors de llengua i de les matèries d'aplicació.
Una pràctica en una empresa de tres mesos el primer any, i de
cinq mesos el segon permetrà als estudiants de posar a la
pràctica els coneixements i l'experiència adquirida a la
universitat. Amb la redacció final i la defensa d'una memòriainforme.

Competències profesionals: els estudiants posaran en
pràctica les competències i els coneixements apresos a la
universitat durant els dos períodes de pràctiques que
realitzaran en empreses (12 setmanes el 1r any i 20 setmanes
el segon). La polivalència de la formació, així com els mètodes
d'ensenyament – basats en la capacitat de reflexió , el el'eí9 dg

Competències
La formació LAI permet a l'estudiant adquirir els següents
coneixements i habilitats:
Competències lingüístiques i culturals: els ensenyaments de
dues llengües estrangeres seleccionades estan pensades pel
desenvolupament del llenguatge d'economia i empresa i d'altra
banda un bon coneixement de la realitat cultural del país i dels
seus ciutadans. L'estudiant sabrà llegir, produir i traduir
documents relatius a la situació econòmica, política i social del
país en qüestió, així com els documents d'empresa, com ara
ofertes d'ocupació, cartes, informes, memòries i circulars. Seràn
capaços de gestionar oralment entrevistes de treball.
Competència tècnica: els cursos d'economia, de gestió i de
comerç tenen com a objectiu l'enfortiment de les habilitats de
l'estudiant en aquestes àrees. Que sigui capaç d'analitzar les
situacions comptables i financeres, analitzar les fortaleses i
debilitats de l'empresa i, també de comprendre les oportunitats i
amenaces exteriors. A més a més, l'estudiant serà capaç
d'analitzar les situacions, conflictes legals, socials i econòmics,
fins i tot aportar les primeres propostes o solucions.
Competència Euroregió i espais transfronterers: l'estudiant
tindrà un bon coneixement de les realitats polítiques, econòmiques i culturals de l'espai català i les zones veïnes.
Coneixement de les peculiaritats d'aquest espai particularment
dinàmic en l'àmbit econòmic, un espai que inclou una gran part
de l'Arc Mediterrani Occidental, s'obriran noves oportunitats en
el nivell d'estades d'investigació i llocs de treball.
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