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Doble titulació: Geografia i Turisme

Els principals objectius de la formació en GEOTUR és que
l’alumnat integri coneixements propis de l’anàlisi territorial, amb
una visió clarament enfocada a la creació i gestió d’empreses de
diverses tipologies, especialment turístiques.

Les Facultats de Lletres i de Dret, Economia i Turisme
de la Universitat de Lleida ofereixen la Doble Titulació
en Geografia i Turisme (Geotur). Aquesta titulació,
única en el panorama estatal, proporciona una formació
teòrica i pràctica que permet a l’estudiantat adquirir
coneixements dels dos graus.

Per una banda, uns coneixements propis de la geografia, basats en conèixer i interpretar els efectes que
les dinàmiques socials i econòmiques tenen en el medi. Aspectes com l’urbanisme, la demografia, els
recursos naturals i la sostenibilitat, els conflictes socials i les seues repercussions espacials, el turisme, o la
localització de les empreses o dels mitjans de transport, entre d’altres.

Per altra banda, l’estudiantat aprofundeix en els fonaments del sector turístic, un dels més dinàmics del
país. S’analitzen aspectes basats en la formació empresarial, amb una especial atenció a la gestió
d’empreses turístiques i la creació de productes que contribueixin a diversificar la tradicional aposta pel
turisme de “sol i platja”.

El grau planteja formar professionals altament qualificats en la gestió i desenvolupament del territori. Els
alumnes assoleixen una visió crítica i multidisciplinar de l’entorn urbà i rural, amb una especial atenció al
turisme, per actuar, gestionar i endegar, si és el cas, noves polítiques d’actuació adients a la situació
socioeconòmica actual.

Es tracta, per tant, de dos graus que es complementen, ja que permeten fer una diagnosi dels potencials
territorials de cara a una aplicació sostenible de l’activitat turística. Es contribueix, així, a la formació de
professionals especialitzats, fàcilment adaptats a les diverses necessitats d’una activitat canviant com és el
turisme.

Aquest grau es pot assolir en cinc anys, fet que permet veure els continguts i competències propis dels dos
graus, obtenint així els títols de:

   Grau en Geografia i

   Grau en Turisme

 Vegeu el Díptic del Doble Grau en Geografia i Turisme [ 
http://www.geotur.udl.cat/export/sites/GeoTur/.content/documents/Diptic-Doble-Titulacio-en-Geografia-i-Turisme-2.pdf
. ]

Aquí el . Pla Formatiu [ http://www.geotur.udl.cat/ca/pla-formatiu/objectius-competencies.html ]
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