Els estudis de tercer cicle ofereixen formació universitària especialitzada i atorguen tres menes de
titulacions: Màster, Postgrau i Doctorat.
Amb el títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o mestre pots accedir a qualsevol d'aquests estudis.
La principal diferència entre un màster i un curs de postgrau és la durada. Si els cursos de postgrau inclouen
un mínim de 15 crèdits, els màsters en tenen més de 30. Cada crèdit equival a 10 hores d'ensenyament teòric
o pràctic. A Catalunya hi ha una gran oferta de cursos de postgrau d'ampliació d'estudis i especialització
professional.
Fer un doctorat és imprescindible per a dedicar-se a la investigació, la recerca o l'ensenyament en l'àmbit
universitari; és el nivell més alt d'estudis que es pot cursar. Cada universitat té un enfocament propi dels
programes de doctorat, que depenen molt de les línies d'investigació o especialitats de les facultats. Per
culminar un curs de doctorat, que té 32 crèdits, cal, a més a més, fer una tesi doctoral i presentar-la davant
d'un tribunal acadèmic.
D'una altra banda, els cursos d'extensió universitària, que poden tenir forma de seminaris, cicles o simposis
breus, són una altra opció per a ampliar coneixements. Per a assistir-hi, en alguns casos no cal titulació
universitària i de vegades convaliden crèdits de lliure elecció.
Cerca dels Màsters Universitaris: http://universitats.gencat.cat/ca/inici/
Màster univeristaris: http://universitats.gencat.cat/ca/que_estudiar/masters_universitaris/
Doctorat: http://universitats.gencat.cat/ca/que_estudiar/doctorats/
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