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ESTRUCTURA DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

La nova estructuració dels ensenyaments universitaris s’organitza en estudis de grau i estudis de postgrau. D’una banda, els
estudis de grau condueixen a l’obtenció del títol oficial de grau, equivalent als actuals de diplomat i llicenciat. De l’altra, els
estudis de postgrau condueixen als títols oficials de màster i de doctor/a.

En aquest marc, el postgrau es configura íntegrament com una etapa d’estudis amb ple reconeixement oficial, cosa que fins
ara en aquest nivell només tenien els estudis de doctorat. D’aquesta manera, la formació superior que imparteixen les nostres
universitats s’homologa a la que s’ofereix en els altres països capdavanters d’Europa i del món.

Pel que fa al postgrau, les universitats catalanes, amb l’aprovació de l’anterior Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació (DURSI), van començar a oferir els primers nous màsters oficials el curs 2006-2007. Pel que fa als estudis de grau, les
universitats catalanes han participat des del curs 2004-2005 en el Pla pilot d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior.

LA NOVA PROGRAMACIÓ OFICIAL DE POSTGRAU

ELS MÀSTERS OFICIALS

• UN MODEL D’APRENENTATGE BASAT EN EL SISTEMA EUROPEU DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Els nous màsters oficials segueixen un model docent basat en l’estudiant com a centre del procés d’aprenentatge. La càrrega
lectiva es mesura  en crèdits ECTS, que comptabilitzen l’assistència a classe, la preparació de treballs, les hores d’estudi,
les pràctiques, les proves, etc. Un crèdit ECTS equival a 25 hores de feina.

Els programes de màster tenen un extensió mínima de 60 crèdits i màxima de 120, segons la formació prèvia de l’estudiant.

• MODALITATS DE MÀSTERS

Els màsters oficials poden correspondre a diverses modalitats, segons les finalitats de formació que persegueixen. Essencialment,
els màsters proporcionen una formació avançada per a assolir una especialització acadèmica o professional, o bé promouen
la iniciació a la recerca.

• TIPUS DE MÀSTERS

Hi ha màsters organitzats per una única universitat i d’altres d’organitzats conjuntament per més d’una universitat. En els
màsters interuniversitaris hi ha una universitat que coordina i diverses de participants. En els màsters Erasmus Mundus,
l’estudiant ha de cursar els estudis en almenys dues universitats diferents.

• PERSPECTIVES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Amb aquesta reforma es pretén la convergència dels diferents sistemes europeus d’educació per tal de facilitar la mobilitat
tant dels estudiants com dels futurs professionals, els quals podran exercir l’activitat professional als països europeus més
fàcilment, sense homologació.

Així mateix, els màsters oficials són la via ordinària d’accés als doctorats.

ESTUDIS DE 1r CICLE

Diplomat/ada
Mestre/a
Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a

ESTUDIS DE POSTGRAU (inici curs 2006-2007)

ESTUDIS DE 3r CICLE

Doctor/a

ESTUDIS DE 1r I 2n CICLE / ESTUDIS DE 2n CICLE

Llicenciat/ada Arquitecte/a Enginyer/a
Màster oficial

Màster

Doctorat

Doctor/a

ESTUDIS DE GRAU (inici previst curs 2008-2009)

Grau
(Càrrega lectiva: de 180 a 240 crèdits ECTS)
(Durada: de 3 a 4 anys)

professionalitzador,
acadèmic, de recerca
(càrrega lectiva: de 60
a 120 crèdits ECTS)

Període de Formació
(Càrrega lectiva: 60
crèdits ECTS)

Període d’Investigació
(Inclou la tesi doctoral)

ESTRUCTURA ACTUAL DELS ESTUDIS NOVA ESTRUCTURA DELS ESTUDIS



ELS ESTUDIS DE DOCTORAT

Si es vol continuar la carrera acadèmica  o de recerca, es pot accedir a un doctorat.

El títol de doctor s’obté amb l’elaboració i aprovació d’una tesi doctoral com a treball original de recerca.

El programa de doctorat comprèn un període de formació i un període d’investigació.

Poden accedir al període de formació els estudiants que tinguin un títol de grau. Per accedir al període d’investigació cal haver
superat el període de formació o haver obtingut un títol de màster.

ACCÉS ALS MÀSTERS OFICIALS

• REQUISITS D’ACCÉS

Pot accedir-hi qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial, és a dir, llicenciatura, enginyeria, arquitectura i també
diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica.

A més dels actuals titulats, hi pot accedir qualsevol persona que tingui un dels nous títols de grau o que hagi cursat 180 ECTS
d’un d’aquests títols, sempre que aquests 180 crèdits comprenguin tots els continguts formatius comuns del títol de grau.

Així mateix, a alguns màsters oficials també poden accedir-hi les persones que hagin superat 3 anys d’estudis universitaris
oficials i un mínim de 180 crèdits dels plans d’estudis actuals, sempre que hagin superat tota la troncalitat del primer cicle.
Cal que consultin les condiciones específiques d’accés.

També poden accedir-hi, les persones amb un títol universitari estranger sempre que obtinguin l’homologació prèvia a un títol
que hi doni accés o bé, sense homologació, si es comprova que aquests estudis acrediten un nivell de formació equivalent
als títols estatals de grau i que faculten, en el país que va expedir el títol, per accedir a estudis de postgrau. (L’admissió
a un màster no significa pas el reconeixement ni l’homologació del títol previ però, un cop superats els estudis, el títol de
màster que s’obtingui sí que té plena validesa oficial.)

Si s’escau, es valorarà l’accés de persones que tinguin una altra titulació com ara, màsters propis, diplomatures de postgrau,
DESE, cursos de postgrau, etc.

• PREINSCRIPCIÓ

Les persones que compleixin els requisits d’accés poden demanar l’admissió a un màster a la UAB, d’acord amb els criteris
establerts.
Cal omplir una sol·licitud i enviar-la a l’Escola de Postgrau, junt amb la documentació necessària mitjançant una còpia
electrònica (digitalitzada) o bé en paper.
Els documents que cal presentar són els següents:

- l’expedient acadèmic compulsat expedit per la universitat d’origen en què hi constin les matèries cursades, la durada, el
nombre de crèdits, les qualificacions, etc.

- el títol acadèmic.
- altres certificats de formació, si s’escau.

Podeu consultar els terminis de preinscripció, el lloc i la resta de documentació necessària, segons els requisits de cada
màster, al web de l’Autònoma.

• MATRICULACIÓ

Les persones que rebin la resolució d’admissió a un màster, cal que facin una tutoria a la Coordinació del Màster.
El coordinador/tutor del màster signarà la llista dels mòduls als quals us heu de matricular.

Per tal de confirmar la matrícula, en el primer període d’inscripció, cal fer un pagament anticipat de 150 euros.

La matrícula es formalitza a la Gestió Acadèmica del centre on es faran els estudis del màster. Heu de lliurar les còpies
compulsades de la documentació d’admissió (si l’ha emès una universitat espanyola o de la Unió Europea o el Ministeri
d’Educació i Ciència) o bé les còpies legalitzades de la resolució d’admissió (si aquesta l’ha emesa la resta de països que
no integren la Unió Europea), junt amb la resta de documentació necessària.

El pagament de la matrícula es farà per domiciliació bancària. Es pot fer en un únic pagament o en dos terminis. També podeu
fer el pagament mitjançant la contractació d’un préstec.

Trobareu tota la informació sobre terminis de matrícula, pagaments, gratuïtats i descomptes, documentació necessària,
legalització, etc. al web de la Universitat (a l’apartat matrícula).
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COMPETÈNCIES En finalitzar el màster, els alumnes hauran adquirit les habilitats i competències següents:
• Identificar i prioritzar els problemes dels malalts crítics.
• Utilitzar la instrumentació, els procediments i les tècniques més habituals en l'atenció als malalts crítics i en

situacions d'emergència.
• Desenvolupar, implementar i avaluar els plans de cures i/o les guies clíniques en pacients crítics.
• Mantenir una actitud ètica i responsable amb el pacient, la seva família i la resta de l'equip d'assistència.
• Capacitar per desenvolupar tasques professionals en el camp de la recerca biomèdica.
• Elaborar un projecte d'investigació en l'àmbit de les cures als pacients crítics.

OBJECTIUS FORMATIUS • Donar una visió interdisciplinària, profunda i actualitzada dels coneixements, les habilitats tècniques i les 
competències necessàries per a l'atenció del malalt crític i en situacions d'emergència.

• Rebre els valors relacionats amb la bioètica. Introduir els aspectes legals relatius a l'atenció al malalt agut greu.
• Adquirir els fonaments i els principis d'economia de la salut aplicats a l'àmbit de la medicina intensiva

i d'emergències.
• Capacitar l'alumne per desenvolupar tasques professionals en el camp de la investigació que no requereixin el 

grau de doctor, ni un títol oficial d'especialista en ciències de la salut.
• Formar futurs estudiants de doctorat
• El màster inclou l'obtenció de l'acreditació de Suport Vital Avançat, pel Consell Català de Resucitació.

• Expedient acadèmic que acrediti la formació en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb l’atenció al malalt 
crític i/o en situacions d’emergències

• Experiència professional mínima de tres anys en l'atenció al malalt crític i/o en urgències.
• Coneixement bàsic de la llengua anglesa.

MEDICINA I SALUT

MÀSTER EN ATENCIÓ AL MALALT CRÍTIC I EMERGÈNCIES

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

35

• Diplomats en Infermeria, llicenciats en Medicina* o Farmacologia Clínica o altres titulats universitaris en l'àmbit
de les ciències de la salut.

• Titulacions estrangeres (Bachelors) amb un mínim de 180 ECTS o equivalent aprovats.
* En el cas dels Llicenciats en Medicina, el màster no faculta per a l'exercici de la Medicina Intensiva, ni acredita 

per a l'obtenció del títol de Metge Especialista (RD 127/1984 i 139/2003).

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  Aquest màster de perfeccionament interdisciplinari s'adreça als diversos professionals sanitaris (llicenciats i
diplomats) que desenvolupen l'activitat habitual en les unitats de cures intensives i/o en els serveis d'urgències
o emergències, i que volen ampliar la formació en recerca.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

CENTRE DOCENT

Universitat de Barcelona (coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Medicina

ITINERARIS Recerca

RÈGIM D’ESTUDI Temps parcial

MODALITAT Presencial

PERÍODE LECTIU Anual i semestral

HORARI Les classes es faran els dimecres (4 hores al matí i 2-4 hores a la tarda), seguint el calendari acadèmic universitari.

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Les classes s'imparteixen en castellà, degut a la presència d'alumnes estrangers i també en anglès (5%).

PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat
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ELS ESTUDIS

El programa del màster s’imparteix al llarg de dos cursos i s’han de cursar un mínim de 90 crèdits d’un total de 120 crèdits. Es poden convalidar
els mòduls I, II i III, en cas d'acreditar un coneixement avançat de les matèries.
Per assolir la titulació del màster i el Diploma d’Estudis Avançats, s'han de cursar totes les assignatures obligatòries i al menys, la meitat de les
optatives per cadascun dels mòduls. A més, s'ha de fer el treball de recerca (30 crèdits).
El primer curs s’imparteixen els mòduls 1, 2 i 5. Els mòduls restants i el Projecte de Recerca s’imparteixen al segon curs.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials



PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet

MODALITAT

PERÍODE LECTIU

Presencial

Anual

• Relació de la titulació d'origen o el contingut dels crèdits de grau amb el màster. Es consideren titulacions
de grau relacionades amb el màster les següents: Medicina, Psicologia, Farmàcia, Infermeria, Fisioteràpia, Educació,
Sociologia, Antropologia, Ciències Polítiques, Demografia, Economia, Ciències Ambientals, Administració Pública,
Dret i altres títols afins.

• La inserció de l'estudiant al món laboral i la seva experiència professional.
• Domini de la llengua anglesa.
• La comissió pot valorar la necessitat de proposar altres mesures per a fer una valoració adequada de les aptituds

dels candidats, com per exemple demanar la presentació d'una proposta d'investigació escrita i un escrit
de les motivacions que el porten a fer el màster.

• La nota de l'expedient acadèmic.

MEDICINA I SALUT

MÀSTER EN SALUT I BENESTAR COMUNITARI

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

30

• Títol de grau o bé l’acreditació de 180 crèdits

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El perfil d'ingrés al màster requereix la formació en àmbits del coneixement relacionats amb les ciències de la
salut i les ciències socials.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

CENTRE DOCENT Facultat de Medicina

• Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com a espai per compartir i crear
el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb la salut i el benestar.

• Identificar els problemes i analitzar les necessitats en matèria de salut i benestar en la comunitat.
• Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes de salut comunitaris en diferents nivells d'intervenció

i diferents contextos.
• Identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions en l'actual situació de desigualtats creixents.
• Dirigir, organitzar i gestionar centres, serveis i institucions relacionats amb la salut i el benestar.
• Realitzar i dur a terme projectes d'investigació interdisciplinària en salut i benestar comunitari i usar les aportacions

de les metodologies quantitativa i qualitativa en la comprensió dels fenòmens estudiats.
• Comunicar-se adequadament tant de forma oral com escrita en altres llengües de la CE

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster té com a finalitat proporcionar coneixements i experiència per a formar professionals i investigadors
amb capacitat per comprendre, interpretar, analitzar i explicar els fenòmens de la salut i el benestar comunitari
en les societats actuals des d'una orientació holística i prospectiva, i amb capacitat per a intervenir i donar
respostes interdisciplinàries que tinguin en compte els principis d'equitat, ètica i responsabilitat.

En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:
• Desenvolupar i proposar models alternatius de comprensió integrada de les relacions entre la salut i el benestar

comunitari en les societats actuals.
• Realitzar projectes d'investigació i/o d’intervenció per a respondre a les necessitats de salut i benestar

en la comunitat, explicar la diversitat de factors que els determinen, donar respostes creatives i integrals
que impliquin accions immediates i desenvolupin intervencions preventives o de promoció de la salut.

• Gestionar i dirigir serveis, centres i/o institucions vinculades a la salut i el benestar comunitari amb criteris
d'eficàcia, eficiència, rendibilitat social i equitat.

• Comunicar de forma clara i sense ambigüitats els seus coneixements, les seves conclusions, el marc conceptual
en què es basen i les implicacions ètiques i socials que deriven a públics especialitzats i no especialitzats.

ITINERARIS Professional / Recerca
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: 120 crèdits

MÒDULS OBLIGATORIS

1R CURS

• Individu, Salut i Societat
• Introducció al Coneixement Científic i les seves Metodologies
• Avaluació de les Intervencions Comunitàries
• Intervenció, Salut i Societat Actual

2N CURS

• Salut, Interculturalitat i Representacions Socials
• Projecte

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAAL

1r curs 40 20 60

2n curs 40 20 60

Totals 80 40 120

CRÈDITS

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Phoenix-health-welfare.pdf

MÒDULS OPTATIUS

El màster és professional o de recerca. L’alumne pot fer els mòduls de Pràcticum (de 1r i de 2n cursos) en un context professional en alguns dels
camps aplicats propis dels estudis o bé dins d’un equip d’investigació, d’acord amb els seus interessos.



MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

MEDICINA I SALUT

MÀSTER EN SALUT PÚBLICA

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

50

• Per a l’accés al màster de 60 crèdits caldrà tenir una llicenciatura.
• Per a l’accés al màster de 120 crèdits caldrà tenir un primer cicle, com ara una diplomatura.

PERFIL D’INGRÉS • Es recomana tenir coneixements d’Estadística i d’Epidemiologia.
• Cal tenir un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent al First Certificate in English.

Els estudiants que provinguin d’estudis curts (180 crèdits) hauran de fer un mòdul d’anivellament, a criteri
del comitè de selecció.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

Valorar necessitats:
• Conèixer les necessitats de salut de la població.
• Descriure i analitzar l’associació i l’impacte dels problemes de salut i de serveis sanitaris.
• Controlar les malalties, les situacions d’emergència

Desenvolupar polítiques de salut:
• Ordenació dels serveis sanitaris
• Fomentar la defensa de la salut
• Disseny de programes d’intervenció
• Fomentar la participació social

Garantir la prestació de serveis sanitaris:
• Garantir els serveis
• Avaluar els serveis
• Realitzar inspeccions
• Elaborar guies i protocols

COMPETÈNCIES

OBJECTIUS
FORMATIUS

Formar tècnics en salut pública capaços d’afrontar els problemes de salut i els seus determinants
des de la perspectiva de la població, i promoure i restaurar la salut de les persones mitjançant accions col·lectives
i la provisió de serveis de protecció i de promoció de la salut.
En finalitzar el màster l’estudiant serà capaç de:

• Identificar i valorar les necessitats de salut de la població;
• Desenvolupar polítiques de salut i respostes socials per mantenir, protegir i promoure la salut;
• Gestionar la prestació de serveis sanitaris;
• Aplicar el coneixement bàsic per a la investigació epidemiològica i en salut pública.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (coordinadora) 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

www.upf.edu

ITINERARIS Salut Comunitària (Professional)
Recerca en Salut Pública (Recerca)
Medicina Preventiva (Recerca)

PREU VIGENT PER
CRÈDIT

24 euros

CRITERIS DE SELECCIÓ • Valoració de la formació acadèmica: 30%
- Haver rebut formació en estadística i epidemiologia (20%)
- Expedient acadèmic (80%)
• Coneixements de llengua: 20%
- Tenir un nivell de llengua anglesa equivalent al First Certificate in English
• Valoració de competències: 50%
- Dues cartes de recomanació (40%)
- Motivació per part del candidat (60%): els sol·licitants han d’aportar un escrit d’un full on exposin el seu interès

per cursar el màster
A més, podrà fer-se una entrevista al sol·licitant per a valorar qualsevol dels apartats anteriors.

HORARI Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Castellà i anglès
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons l’itinerari

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER

•  Pràcticum 1
• Treball de Recerca i Mètodes Qualitatius

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DEL MÀSTER COMUNS D’ITINERARI OPTATIUS TOTALS

1r curs 20 20 20 60

2n curs 40 20 60

Totals 20 60 40 120

CRÈDITS PER ITINERARI

Itinerari Salut Comunitària

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Salut-publica.pdf

Itineraris:

• Salut Comunitària (Professional)
• Recerca en Salut Pública (Recerca)
• Medicina Preventiva (Recerca)

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DEL MÀSTER COMUNS D’ITINERARI OPTATIUS TOTALS

2n curs 20 20 20 60

Itinerari Recerca en Salut Pública

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DEL MÀSTER COMUNS D’ITINERARI OPTATIUS TOTALS

2n curs 20 30 10 60

Itinerari Medicina Preventiva



• Es prioritzan els/les estudiants que tinguin llicenciatura o grau en Psicologia, Dret, Econòmiques, Sociologia,
Ciències del Treball, Relacions Laborals i Empresarials.

• Currículum formatiu relacionat amb el màster.
• Competències desenvolupades.
• Pràctiques o Pràcticum fet durant els estudis.
• L'experiència professional.
• La motivació i l'interès per cursar el màster.
• L'admissió d'estudiants d'altres titulacions estarà condicionada a la realització d'una entrevista amb la comissió

per a valorar la seva pertinència.

PSICOLOGIA

MÀSTER EN GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS EN LES
ORGANITZACIONS

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

30

• Estar en possessió d'un títol de llicenciat o grau. També es podran admetre els estudiants que hagin superat
un nombre de crèdits igual o superior a 180 crèdits ECTS d'estudis superiors cientificotècnics.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El perfil d'ingrés al màster requereix la formació de l'estudiant en àmbits del coneixement relacionats
amb les ciències humanes o socials. L'experiència professional així com el desenvolupament de competències
constitueixen també elements importants.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

CENTRE DOCENT Facultat de Psicologia

• Identificar els principals elements d'informació significativa de diverses fonts, i relacionar-los sense pèrdua
de la globalitat per a intervenir en les organitzacions.

• Seleccionar i aplicar els instruments adequats per a avaluar un pla d'intervenció, analitzar els resultats, valorar 
els progressos i, si cal, modificar actuacions.

• Elaborar plans clars, lògics i apropiats amb l’objectiu que s’ha d’assolir, i establir un ordre de prioritat.
• Adaptar-se a entorns canviants (situació laboral, grups i persones) assumint nous desafiaments

i mantenint l'eficàcia.
• Expressar fets o idees en termes comprensibles per a l’interlocutor de manera que permeti rebre informació

o donar-la.
• Realitzar informes tècnics, resums de recomanacions d’intervenció o informes dels resultats d'investigació.
• Mostrar compromís, amb els efectes de la pràctica i les conseqüències de l’acció en qualsevol context d'intervenció

reflexionant sobre els seus propis posicionaments.
• Respectar i valorar la diversitat i les situacions multiculturals de les diferents realitats organitzatives.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

L'objectiu principal del màster és desenvolupar els coneixements i les competències necessàries que permetin
a l'estudiant exercir com un professional tècnic en recursos humans en les organitzacions actuals.

En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:
• Contextualitzar la funció dels recursos humans en la situació actual de les organitzacions.
• Aplicar els coneixements en realitats àmplies i multidisciplinàries de les diferents empreses per generar noves

realitats empresarials autogestionades (viver d'empreses) tot assumint una responsabilitat social i ètica.
• Aplicar els seus coneixements i la comprensió dels principis i procediments d'avaluació psicosocial

en processos de diagnòstic, planificació i intervenció organitzacional.
• Seleccionar i aplicar els instruments adequats per dur a terme un pla d'intervenció en l'empresa, (des de processos

d'acollida i desenvolupament de les persones fins als processos de desvinculació d’aquestes).

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

28 euros

ITINERARI Professional

MODALITAT Presencial

PERIODE LECTIU Semestral

HORARI 1r semestre: dimecres, dijous i dos divendres al mes de 15.30 a 19.30h
2n semestre: Pràctiques al matí. Experiències, dijous al vespre.

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Castellà
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

60 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• Funció dels Recursos Humans: Contextualització de la Situació Actual
• Psicologia dels Recursos Humans: Desvinculació no Traumàtica dels Recursos Humans
• Psicologia dels Recursos Humans: Potenciar els Recursos de les Persones
• Pràctiques Professionals
• Taller de Recursos Humans: Desenvolupament d’Experiències Pràctiques i Avaluació de Competències

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Gestip-recursos-humans.pdf



La selecció es farà d’acord amb els criteris generals següents:
• Idoneïtat del candidat
• Qualificació acadèmica
• Projecte d’investigació coherent amb les línies d’investigació del professorat del Departament
• Assumpció de la direcció per part d’un tutor

Una vegada acreditada la titulació, els criteris específics d’admissió són:
• Capacitats i recursos suficients per a la realització d’una investigació
• L’adequació i coherència amb les línies d’investigació del professorat del màster
• La viabilitat pràctica de la supervisió i la direcció del treball d’investigació que condueix a l’acreditació de la

capacitat investigadora

PSICOLOGIA

MÀSTER EN INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA SOCIAL

ACCÉS ALS ESTUDIS

30

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en l'àmbit de les ciències humanes o socials.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

CENTRE DOCENT Facultat de Psicologia

• Utilitzar les tècniques necessàries per a la recollida i generació d'informació de diferents fonts.
• Orientar teòricament la definició dels problemes d'investigació, determinar el tipus d'anàlisi que ha d'aplicar-se

i interpretar els resultats d'una investigació.
• Establir objectius operatius d'intervenció i utilitzar els recursos teòrics com a eines d'anàlisi de situacions 

quotidianes.
• Utilitzar recursos teòrics, metodològics i epistemològics que afavoreixin el plantejament reflexiu en l'estudi, 

l'anàlisi i la intervenció psicosocial.
• Dissenyar, planificar, desenvolupar, adaptar i avaluar programes d'investigació o intervenció psicosocials,

d'acord amb els objectius establerts.
• Defensar arguments i justificacions amb claredat i precisió i de forma apropiada per al context valorant

les aportacions d'altres persones.
• Qüestionar principis, valors teoricopràctics de la intervenció i valorar la implicació que l'investigador i o/ l’interventor

requereix.
• Identificar i relacionar de forma sistemàtica els principals elements d'informació significativa (conceptes, teories

i desenvolupaments de la psicologia social) per a la seva activitat investigadora.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster és un programa d'estudis dissenyat amb l'objectiu de proporcionar un coneixement d'avantguarda
en el camp de la psicologia social, i desenvolupar les habilitats per comprendre i demostrar el coneixement
adquirit i intervenir en la realitat psicosocial.
En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:

• Desenvolupar els coneixements en l'àmbit de la psicologia social i de les àrees afins, des d'una perspectiva crítica.
• Aplicar els seus coneixements en la investigació dels processos psicosocials en contextos multidisciplinaris.
• Resoldre problemes en contextos semblants al de l'aprenentatge realitzat o, fins i tot, en situacions diferents.
• Formular judicis sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'aplicació dels coneixements i la recerca en

psicologia social.
• Comunicar els seus coneixements, les seves conclusions i els seus judicis, així com el marc conceptual

en què es basen, a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
• Utilitzar les seves habilitats per continuar la seva formació i els seus estudis de manera autònoma.

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

28 euros

REQUISITS D’ADMISSIÓ • Tenir el títol de llicenciat o de grau. També es podran admetre els estudiants que hagin superat un nombre
de crèdits igual o superior a 180 crèdits ECTS d'estudis superiors cientificotècnics.

• S'admetran graduats en Psicologia, Lletres, Sociologia, Ciències Polítiques i qualsevol altre grau en el camp
de les humanitats i de les ciències socials.

ITINERARI Recerca

MODALITAT Presencial

HORARI Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Castellà
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

60 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• Mètodes i Tècniques de Recerca Qualitativa
• Perspectives en el Pensament Social Actual
• Psicologia Social Avançada
• Fonaments i Orientacions Metodològiques en Psicologia Social
• Treball de Recerca

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Investigacio-psicologia-social.pdf 



PSICOLOGIA

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ-MIPE

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

20

• Tenir una llicenciatura de Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia i equivalents del camp de l’educació.
• Altres llicenciatures i diplomatures.

PERFIL D’INGRÉS  Formació o experiència acadèmica o professional prèvia en psicologia i en educació

PLACES DE NOU

INGRÉS

CRITERIS DE SELECCIÓ • Adequació de la titulació de grau
• Altres estudis afins de postgrau i formació continuada
• Beques i col·laboracions prèvies amb departaments de Psicologia de l’Educació
• Publicacions
• Experiència laboral
• Qualificacions de les assignatures de matèries afins
• Rendiment mig de les qualificacions de grau
• Nivell d’idiomes
• Coneixements d’aplicacions informàtiques en educació
• Coherència en l’explicació de motius

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster inclou un perfil professional, un perfil investigador i un perfil acadèmic.
Mitjançant la superació dels crèdits previstos per a l’obtenció del títol, els estudiants desenvoluparan i adquiriran
un conjunt de competències comunes i específiques relacionades amb els perfils assenyalats.
En finalitzar el màster, l’estudiant serà capaç de:

• Avaluar els processos psicològics de desenvolupament i d’aprenentatge humans.
• Avaluar i intervenir en processos psicològics implicats en el desenvolupament de pràctiques educatives.
• Analitzar i avaluar dades i informacions i generar nous coneixements sobre l’aprenentatge de la comunicació

i del llenguatge oral.
• Intervenir amb persones amb discapacitats i en risc d’exclusió social amb la finalitat d’afavorir-ne el desenvolupament.
• Gestionar el coneixement i la formació avançada sobre la investigació i intervenció psicoeducatives en escenaris

educatius diversos.

INFORMACIÓ GENERAL

MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

UNIVERSITAT DE BARCELONA (coordinadora)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
UNIVERSITAT DE GIRONA
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSITAT RAMON LLULL
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

www.ub.edu

COMPETÈNCIES • Capacitats per a avaluar i intervenir en processos psicològics implicats en el desenvolupament de pràctiques
educatives, a fi de facilitar i promoure els processos d’aprenentatge i de desenvolupament dels participants
i contribuir a la millora del funcionament i l’organització de les institucions corresponents.

• Capacitats per a recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions i generar nous coneixements sobre
els processos psicològics relacionats amb l’aprenentatge de la comunicació i del llenguatge oral, escrit, de signes
i assistit, en contextos educatius familiars i escolars, en situacions monolingües i multilingües.

• Capacitats per a recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions, i també per intervenir i generar nous
coneixements sobre els processos psicològics implicats en l’ensenyament i l’aprenentatge en contextos educatius
basats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

• Capacitats per analitzar, avaluar i intervenir en processos de pensament i d’aprenentatge implicats en el desenvolupament
de pràctiques d’educació formal, no formal i informal, mitjançant l’ús de diferents tipus de llenguatges.

• Capacitat crítica per a dur a terme reflexions i anàlisis en psicologia de l’educació, utilitzant coneixement
especialitzat, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual.

• Competències relacionades amb l’ús de metodologies, procediments i instruments d’investigació psicològica i educativa.
• Capacitats comunicatives i lingüístiques generals i específiques de la comunitat científica, i també en la utilització

especialitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació.
• Capacitats personals i interpersonals per al treball en grups altament especialitzats i competitius, de composició

multidisciplinària.
• Capacitats per a avaluar processos psicològics de desenvolupament i d’aprenentatge humans, tant normals com

atípics, des dels primers mesos de vida fins a la vellesa.
• Capacitats per detectar, prevenir i intervenir amb finalitat d’afavorir el desenvolupament i l’aprenentatge

en persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social.

CENTRE DOCENT Facultat de Psicologia

ITINERARIS • Recerca
• Professional
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació de 30 crèdits amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 90 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

1r  curs 10 20 30

2n curs 30 20 (*) 50 (*)

CRÈDITS

MÒDULS OBLIGATORIS

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS:  www.uab.cat/Document/Psicologia-educacio.pdf 

(*) Els 10 crèdits que falten s’hauran de cursar escollint qualsevol mòdul dels altres dos màsters del POP de Psicologia: Investigació en Psicologia
Social o Gestió de Recursos Humans en les Organitzacions

1R CURS

• Coordenades Teòriques, Metodològiques i Professionals de la PE

2N CURS

ITINERARI DE RECERCA

• Coordenades Teòriques, Metodològiques i Professionals de la PE (II)
• Pràcticum Recerca

ITINERARI PROFESSIONAL

• Coordenades Teòriques, Metodològiques i Professionals de la PE (II)
• Pràcticum Professional

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

24 euros

MODALITAT Presencial

TardaHORARI

CastellàIDIOMA D’IMPARTICIÓ



• Idoneïtat del candidat (que hagi cursat matèries relacionades amb la psicologia clínica o camps afins, i que tingui
coneixements d’anàlisi de dades).

• Expedient acadèmic.
• Coherència del projecte d’investigació amb les línies de recerca del departament.
• Capacitats i recursos per a la realització d’una investigació avalades a les cartes de suport.
• Entrevista personal.

PSICOLOGIA

MÀSTER EN RECERCA EN PSICOLOGIA CLÍNICA

ESPECIALITATS • Infància i Adolescència, Itinerari Recerca
• Infància i Adolescència, Itinerari Acadèmic
• Adults, Itinerari Recerca
• Adults, Itinerari Acadèmic

Especialitat en Infància i Adolescència:
• Analitzar les investigacions i temes d’estudi més actuals en psicologia clínica de nens i adolescents.
• Aplicar els coneixements rebuts i la comprensió d’aquests per a solucionar i millorar els problemes de salut mental

dels nens i adolescents i les seves famílies.
• Orientar teòricament la definició dels problemes d’investigació en psicologia clínica infantil.
• Desenvolupar treballs de recerca en avaluació i diagnòstic, factors de risc, trastorns psicològics en nens i 

adolescents.
• Comunicar i divulgar els resultats d’un treball d’investigació en psicologia clínica infantil.
• Interpretar els resultats d’una recerca en psicologia anormal de nens i adolescents.
• Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar la seva formació de manera autònoma.
• Utilitzar els resultats de la investigació per a avaluar, diagnosticar, prevenir i intervenir en psicologia clínica infantil.
• Fer servir les fons documentals i mostrar un domini en el estratègies d’accés a la informació.

Especialitat de Psicologia Clínica d'Adults:
• Conèixer les investigacions, els temes d’estudi i els trastorns més actuals i novedosos en l’àmbit de la psicopatologia

de l’adult.
• Integrar coneixements procedents de diferents contexts  de recerca per tal d’entendre els trastorns psicopatològics

de la vida adulta.
• Plantejar qüestions de recerca en psicopatologia de l’adult i realitzar treballs de recerca.
• Presentar i divulgar els resultats d’un treball de recerca en psicopatologia de l’adult.
• Aplicar els coneixements adquirits per trobar una solució als diferents trastorns psicopatològics de l’adult.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

La finalitat del màster és oferir als graduats una formació de qualitat en psicologia clínica de la infància
i l'adolescència i d'adults que els permeti actualitzar-se en els avenços en aquesta ciència i aplicar els nous
coneixements per a desenvolupar òptimament la seva activitat en tasques interventives, formatives i d’investigació.

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

45

• Llicenciatura en Psicologia, Medicina, Ciències de l'Educació o Logopèdia.
• Titulació de grau dels àmbits de les ciències de la salut o de les ciències socials amb l’acceptació prèvia per part

dels responsables del programa.
• Alumnes de les llicenciatures esmentades més amunt amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures troncals

i obligatòries del primer cicle superades.
• Coneixement mitjà d’anglès.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El màster va dirigit a alumnes que hagin cursat estudis relacionats amb la salut i el comportament humà
en diferents etapes de la vida i que desitgin aprofundir en la recerca en psicologia anormal en nens, adolescents
i adults.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

CENTRE DOCENT Facultat de Psicologia
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• Dominar la terminologia científica per a comprendre i interactuar eficaçment amb d'altres professionals.
• Orientar teòricament la definició dels problemes d'investigació en psicologia clínica.
• Integrar la informació disponible a la literatura científica per a plantejar una recerca.
• Adaptar l’actuació investigadora a les diferents etapes evolutives de la infància a l’adolescència i l’edat adulta.
• Formular preguntes d’interès per a la recerca clínica en salut mental i argumentar els resultats de la recerca en 

el context de la producció científica existent.
• Planificar, dissenyar i realitzar una investigació amb la metodologia adequada.
• Interpretar els resultats de la recerca considerant qüestions teòriques, metodològiques i aplicades i analitzar les

implicacions pràctiques i teòriques.
• Valorar críticament els punts forts i febles d’un treball d’investigació.
• Participar i coordinar-se en un equip d’investigació.
• Comunicar, presentar i divulgar els resultats d’un treball de recerca.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

Temps completRÈGIM D’ESTUDI

PresencialMODALITAT

SemestralPERÍODE LECTIU

Matí i tardaHORARI

Castellà. També català i anglèsIDIOMA D’IMPARTICIÓ

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.PREU PER CRÈDIT

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OBLIGATORIS CONDICIONATS OPTATIUS TOTALS

Infància i Adolescència 30 10 20 60

Adults 30 10 20 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula

Especialitats

• Infància i Adolescència

• Adults

Hi haurà un curs d’anivellament en Metodologia.

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS:  www.uab.cat/mastersoficials 



Temps completRÈGIM D’ESTUDI

PresencialMODALITAT

SemestralPERÍODE LECTIU

TardaHORARI

Castellà, i també català i anglèsIDIOMA D’IMPARTICIÓ

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.PREU PER CRÈDIT

• Expedient acadèmic.
• Currículum.
• Entrevista personal sobre interessos de recerca.

PSICOLOGIA

MÀSTER EN RECERCA EN PSICOLOGIA DE L’ESPORT
I DE L’ACTIVITAT FÍSICA

ITINERARI Recerca

• Conèixer els principals enfocaments teòrics de la psicologia de l’esport.
• Conèixer els principals models d’intervenció en psicologia de l’esport.
• Analitzar els factors psicològics que influeixen en el rendiment esportiu.
• Sintetitzar els factors psicològics, biològics i socials que afecten el rendiment i el benestar de l’esportista
• Avaluar intervencions psicològiques en l’àmbit de l’activitat física i l’esport.
• Dominar les estratègies de recerca i les tècniques d'avaluació per a planificar investigacions.
• Redactar articles i informes científics en l’àmbit de l’activitat física i l’esport.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster té com a objectiu que els alumnes coneguin les teories de la psicologia de l’esport perquè estiguin
en condicions d’aplicar els coneixements adquirits per a resoldre problemes en contextos esportius. Així mateix
el màster vol aconseguir que els alumnes dominin les estratègies i la metodologia de recerca necessàries per
a realitzar una tesi doctoral.

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

40

• Llicenciatura en Psicologia, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Física, Psicopedagogia, Pedagogia
o Medicina.

• Diplomatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Educació Física, Fisioteràpia o Infermeria.
• Alumnes de les llicenciatures abans esmentats amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures troncals i obligatòries

de primer cicle superades.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  S’adreça a llicenciats / graduats / diplomats en Psicologia i en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Educació
Física, Psicopedagogia, Pedagogia, Medicina, Fisioteràpia o Infermeria.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

CENTRE DOCENT Facultat de Psicologia

• Tenir habilitats per al tracte interpersonal amb els diferents agents esportius.
• Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris en l’àmbit de l’activitat física i l’esport.
• Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
• Tenir un judici crític i autocrític amb les recerques de l’àmbit de l’activitat física i l’esport.
• Tenir un compromís ètic per a optimitzar tant el rendiment com el benestar de l’esportista.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 segons la formació prèvia de l’estudiant

• Activitat Física, Estil de Vida i Salut
• Aspectes Psicològics en la Iniciació Esportiva
• Estratègies d’Investigació i Tècniques d’Avaluació
• Treball de Recerca

MÒDULS OBLIGATORIS

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula

MÉS INFORMACIÓ:  www.uab.cat/mastersoficials 

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

50 10 60



• Expedient acadèmic.
• Experiència professional en l'àmbit de la salut.
• Proposta de recerca.

PSICOLOGIA

MÀSTER EN PSICOLOGIA DE LA SALUT

ITINERARI Recerca

• Conèixer els factors psicològics que afecten la salut, el benestar i les malalties.
• Conèixer els principals models que relacionen psicologia i salut.
• Identificar els aspectes psicològics dels problemes de salut.
• Avaluar els factors psicològics implicats en les malalties, la salut i el benestar.
• Analitzar les interrelacions entre els factors psicològics i els biològics i socials.
• Dissenyar recerques sobre els aspectes psicològics en la salut.
• Avaluar intervencions en els aspectes psicològics de la salut.
• Elaborar informes científics.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar coneixements i experiència pràctica en l'anàlisi dels factors psicològics implicats en la salut i les
malalties i en l’avaluació d’aquestes, i també en el disseny, la implementació i l‘avaluació d'intervencions en
aquest àmbit.

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

40

• Llicenciatura en Psicologia, Medicina o Farmàcia.
Diplomatura en Infermeria, Fisioteràpia o Logopèdia.

• Els alumnes de les llicenciatures esmentades més amunt amb 180 crèdits cursats i totes les assignatures troncals
i obligatòries del primer cicle superades.

• També es considerarà l’admissió de graduats en ciències socials que presentin un projecte de recerca adient als
objectius del màster.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  S’adreça a graduats en Psicologia o en qualsevol altre àmbit de les ciències de la salut que vulguin complementar
la seva formació amb els aspectes psicològics de la salut. 
Professionals de la salut amb titulació de grau que vulguin desenvolupar les seves habilitats de recerca en aspectes
psicològics.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

CENTRE DOCENT Facultat de Psicologia

• Mostrar empatia amb el sofriment humà per malaltia o per dependència.
• Tenir capacitat de comunicació i cooperació en equips multidisciplinaris.
• Saber actuar seguint els principis deontològics de la recerca en salut.
• Tenir capacitat de gestió de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

Temps completRÈGIM D’ESTUDI

PresencialMODALITAT

SemestralPERÍODE LECTIU

TardaHORARI

Castellà, català, i eventualment, anglèsIDIOMA D’IMPARTICIÓ

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.PREU PER CRÈDIT
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• Psicologia de la Salut: Aplicacions i Recerca
• Estratègies d’Investigació i Tècniques d’Avaluació
• Treball de Recerca

MÒDULS OBLIGATORIS

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula

MÉS INFORMACIÓ:  www.uab.cat/mastersoficials 

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

40 20 60



• Expedient acadèmic
• Orientació curricular
• Vinculació a organitzacions o empreses de millora genètica o biotecnologia
• Eventualment, entrevista personal
• Es reserven 10 places per a becats procedents de països mediterranis en vies de desenvolupament i països

llatinoamericans. En l’elecció d’aquests alumnes, a més dels criteris anteriors, es tindrà en compte la conveniència
de diversificar els països d’origen dels candidats.

VETERINÀRIA

MÀSTER EN MILLORA GENÈTICA ANIMAL
I BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

25

Preferiblement titulats relacionats amb la producció o biologia animal (enginyers, agrònoms, veterinaris, biòlegs,
zootècnics).

CRITERIS DE SELECCIÓ

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

PROGRAMA OFICIAL

DE POSTGRAU

AL QUAL PERTANY

Veterinària i Ciències Alimentàries

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar a l’estudiant coneixements per:
• Desenvolupar projectes d’investigació en els camps de la genètica molecular, la genètica estadística o la

biotecnologia reproductiva.
• Integrar-se en un laboratori de serveis de genètica molecular.
• Responsabilitzar-se del departament de millora genètica d’empreses ramaderes.
• Establir i desenvolupar programes de millora genètica de les espècies ramaderes.
• Establir i gestionar programes de conservació de recursos genètics animals.
• Gestionar centres d’inseminació artificial.
• Integrar-se en serveis de transferència d’embrions.
• Gestionar bancs de cèl·lules, gàmetes o embrions,  crioconservadors.

CENTRE DOCENT Facultat de Veterinària

• Portar endavant una investigació de manera autònoma.
• Adaptar-se a les noves temàtiques sobre millora genètica animal i biotecnologia reproductiva.
• Localitzar la informació rellevant i avaluar-la adequadament.
• Tenir a punt tècniques que estan directament relacionades amb l’objectiu de la pròpia investigació.
• Desenvolupar un sentit crític i la capacitat per a avaluar programes de millora i tècniques reproductives  d’interès

per a aquests programes.
• Proposar solucions que milloren l’eficiència d’un programa de millora o l’aplicació d’una tècnica reproductiva i 

corregir els defectes trobats.
• Respondre a les demandes concretes que realitzen les empreses i l’administració pública en el camp de la millora

genètica, la conservació de recursos genètics i la biotecnologia reproductiva.
• Capacitat per a actualitzar els coneixements propis de manera independent.

COMPETÈNCIES

TIPUS Interuniversitari

ALTRES

UNIVERSITATS

PARTICIPANTS

Universitat Politècnica de València (coordinadora)

UNITATS

RESPONSABLES

• Departament de Ciència Animal i dels Aliments (UAB)
• Departament de Ciència Animal (UPV)

ORIENTACIÓ Acadèmic / Recerca



DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTALS

1r curs 39 21 60

2r curs 60 60

PREU VIGENT PER
CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits. Treball de recerca.

Total de crèdits: 120 crèdits

MÒDULS

1r curs

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Recerca-veterinaria-cc-alimentaries.pdf

• Bases Moleculars de la Genètica Animal
• Genòmica Animal
• Laboratori de Genètica Molecular
• Pràctiques de Bioinformàtica
• Fonaments d’Estadística
• Genètica de Poblacions
• Genètica Quantitativa 1
• Genètica Quantitativa 2
• Genètica Quantitativa 3
• Gestió i Conservació de Recursos Genètics
• Programes de Millora
• Fonaments i Tècniques de la Reproducció
• Pràctiques de Tècniques Reproductives
• Biotecnologia de la Reproducció per Espècies

El màster es realitza en Barcelona i en València. Els quatre primers mòduls es fan a la UAB.

2r curs

Tesis de Màster

23

22



• La titulació d'origen.
• La nota de l'expedient acadèmic.
• L'experiència professional.
• En els casos que ho requereixin, la comissió revisarà l'expedient acadèmic i valorarà les matèries i els continguts

d’aquestes i en cas de considerar-ho necessari, la comissió pot plantejar fer una prova de nivell.

VETERINÀRIA

MÀSTER EN RECERCA EN VETERINÀRIA
I CIÈNCIES ALIMENTÀRIES

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

25

• Títol de grau o bé la justificació d'haver cursat 180 crèdits.
• La titulació d'origen o el contingut dels crèdits cursats han d'estar relacionats amb el màster. Es consideren

titulacions de grau relacionades amb el màster les següents: llicenciatura de Veterinària, de Ciència i Tecnologia
dels Aliments, de Biologia, de Ciències Ambientals, de Medicina, de Farmàcia, Enginyeria o titulacions equivalents,
depenent de l'àrea d'especialització.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en àmbits del coneixement relacionats amb les ciències
de la salut o les ciències experimentals.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

CENTRE DOCENT Facultat de Veterinària

OBJECTIUS
FORMATIUS

L'objectiu general del màster és proporcionar les bases científiques i metodològiques que permetin el desenvolupament
de la capacitat investigadora dins de la veterinària i les ciències alimentàries.
En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:

• Aplicar els principis del disseny experimental i mètodes estadístics bàsics.
• Utilitzar tècniques de laboratori i de diagnòstic especialitzat, interpretar els resultats obtinguts i presentar

els resultats de forma adequada.
• Demostrar que ha adquirit els coneixements i la comprensió de les tècniques i dels recursos específics

per desenvolupar una investigació de qualitat.
• Aplicar els coneixements adquirits i integrar-los amb coneixements d'altres àmbits, tenint una visió conjunta

de tot el que comporta la veterinària i les ciències alimentàries, i ser capaç de treballar en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el seu àmbit d'especialització en la producció animal.

• Comunicar els resultats de les seves investigacions, tant a la comunitat científica com a públic professional
amb diferents graus d'especialització, en llengua pròpia o en anglès.

• Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que li permetran continuar els estudis de manera autònoma.

Especialitat Producció Animal
Els alumnes adquiriran coneixements en producció animal, com ara metodologia experimental, nutrició i benestar,
millora genètica i biotecnologia i reproducció i conservació, entre d’altres, i s’iniciaran en la recerca en ciència
animal o en recerca fonamental i aplicada en remugants.
Especialitat Ciències dels Aliments
L’alumne podrà fer recerca en ciència i tecnologia dels aliments i adquirir les aptituds necessàries per a interpretar,
avaluar i comunicar les seves conclusions, els coneixements i el marc conceptual fins arribar a la defensa pública
del treball de recerca i adquirirà els coneixements de les diferents metodologies analítiques en aliments.
Especialitat Sanitat Animal
L’alumne adquirirà coneixements per a aplicar les tècniques diagnòstiques més comuns en l’àmbit de la sanitat
animal, aprofundirà en el coneixement de diferents línies de recerca i desenvoluparà la seva capacitat investigadora
en un tema de sanitat animal.
Especialitat Medicina i Cirurgia Animal
Es prepararà l’alumne perquè sigui capaç d’obtenir i manipular mostres per a estudiar-les posteriorment, i d’aplicar
tècniques diagnòstiques i d’investigació. D’altra banda, es formarà l’estudiant perquè pugui conèixer les diferents
línies de recerca dins de la medicina i la cirurgia animals i perquè pugui desenvolupar la seva capacitat investigadora
en un tema d’aquest àmbit.

ESPECIALITATS • Producció Animal (itinerari recerca)
• Ciències dels Aliments (itinerari recerca)

• Analitzar, sintetitzar i interpretar resultats a través del mètode científic (validació i tractament de les dades).
• Aplicar tècniques diagnòstiques i d'investigació.
• Utilitzar eines d'informàtica: ofimàtica, programes estadístics i programes epidemiològics.
• Desenvolupar una activitat regida per normes ètiques.
• Obtenir i manipular mostres per a estudiar-les posteriorment.
• Analitzar i resoldre els problemes que poden presentar-se dins del seu àmbit i ser capaç de prendre decisions

respecte d’aquests.
• Realitzar treball experimental, per a obtenir resultats fiables que li permetin comprendre i interpretar els resultats

esmentats, per a prevenir possibles riscos, associats al treball en el laboratori.
• Comunicar tant oral com per escrit amb la terminologia científica correcta i tant en un context nacional

com internacional, com també en un context científic i professional.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

• Sanitat Animal (itinerari recerca)
• Medicina i Cirugia Animal (itinerari recerca)



25

24

PREU VIGENT PER
CRÈDIT

28 euros

MODALITAT Presencial

HORARI Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català i castellà

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

Especialitat Producció Animal

• Introducció al Mètode Científic en Veterinària i Ciències Alimentàries

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER:

CRÈDITS PER ESPECIALITAT

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

Especialitat Ciències dels Aliments

Especialitat Sanitat Animal

Especialitat Medicina i Cirurgia Animal

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Recerca-veterinaria-cc-alimentaries.pdf

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DE MÀSTER COMUNS D’ESPECIALITAT OPTATIUS TOTALS

10 30 20 60

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DE MÀSTER COMUNS D’ESPECIALITAT OPTATIUS TOTALS

10 50 60

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DE MÀSTER COMUNS D’ESPECIALITAT OPTATIUS TOTALS

10 50 60

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DE MÀSTER COMUNS D’ESPECIALITAT OPTATIUS TOTALS

10 50 60



• Realitzar l’anàlisi i el diagnòstic de les instal·lacions, els allotjaments i els equips necessaris per a la producció
porcina.

• Realitzar auditories en relació amb les condicions de benestar dels animals.
• Planificar el programa d’alimentació en condicions de restricció econòmica i mediambiental.
• Diagnosticar problemes i avaluar els punts crítics sobre la base de les dades de gestió tècnica, econòmica

i sanitària.
• Planificar el programa de prevenció i eradicació de malalties.
• Disseny i anàlisi d’estudis epidemiològics en l’espècie porcina.
• Seleccionar la metodologia de diagnòstic i el protocol de presa de mostres més apropiat a cada situació.

MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

VETERINÀRIA

MÀSTER EN SANITAT I PRODUCCIÓ PORCINA

REQUISITS D’ADMISSIÓ 

ACCÉS ALS ESTUDIS

20PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

OBJECTIUS
FORMATIUS

L’objectiu del màster és oferir una orientació acadèmica i professional que ha de conduir a l’obtenció de competències
transversals i específiques.

UNIVERSITAT DE LLEIDA (coordinadora)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

• Haver superat amb èxit tres anys d'estudi (180 crèdits de plans d'estudis actuals mínim).
• Que en els crèdits superat estigui continguda tota la troncalitat d'un primer cicle actual.
• Que el primer cicle d'origen estigui previst en les condicions d'accés que la universitat estableixi en la seva

proposta de programa de postgrau (l'equivalent als requisits de les directrius pròpies de titulacions actuals).
• Com a requisits específics d'admissió és necessari tenir coneixements bàsics d’anatomia, fisiologia, genètica,

nutrició, maneig i sanitat dels animals.

www.udl.cat

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES

CRITERIS DE SELECCIÓ • Per a l'admissió dels candidats es valorarà l'expedient acadèmic del títol oficial i el currículum.
• Es donarà preferència als alumnes de grau acabats de llicenciar i amb experiència professional en l'àrea

d’especialització en producció porcina.
• Se seleccionaran els millors candidats sobre la base de la seva qualitat, la motivació i els objectius professionals.
• Es valoraran els coneixements de la llengua anglesa i l'experiència en l'ús d'eines informàtiques i ordinadors

personals.

PERFIL D’INGRÉS L'admissió està oberta a candidats de qualsevol nacionalitat amb titulació acadèmica que els qualifiqui per
a estudis de postgrau en el seu país d'origen.
El màster està especialment dissenyat per a llicenciats en Veterinària, enginyers Agrònoms i  tècnics que desitgin
aprofundir en els seus coneixements teòrics i pràctics en sanitat i producció porcina.

CENTRE DOCENT Facultat de Veterinària

ITINERARI Professional

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

• Aplicar els coneixements i les tècniques apreses en les sessions teòriques.
• Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions en l’àmbit professional.
• Treballar en equip i manifestar respecte i sensibilitat per la feina dels altres.
• Mantenir un comportament ètic en l’exercici de la professió.
• Divulgar la informació obtinguda durant l’exercici professional de manera fluida, oral i escrita.
• Redactar i presentar informes professionals.

PresencialMODALITAT

Dijous i divendres per la tardaHORARI

CastellàIDIOMA D’IMPARTICIÓ

28 eurosPREU VIGENT

PER CRÈDIT



27

26

ELS ESTUDIS

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: 60

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

• Component Funcional de la Producció Porcina
• Components Estructurals de la Producció Porcina
• Especialització Pràctica
• Optimització de la Producció Porcina
• Sanitat Porcina

MÒDULS OBLIGATORIS

CRÈDITS

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Sanitat-produccio-porcina.pdf

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

60 60



UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES - PARÍS (França) (coordinadora)
UNIVERSIDADE DE ÉVORA (Portugal)
UNIVERSITY OF LINKÖPING (Suècia)

ITINERARIS Professional / Recerca

• Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com a espai per compartir i crear
el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb la salut i el benestar.

• Identificar els problemes i analitzar les necessitats en matèria de salut i benestar en la comunitat.
• Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes de salut comunitaris en diferents nivells d'intervenció

i diferents contextos.
• Identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions en l'actual situació de desigualtats creixents.
• Dirigir, organitzar i gestionar centres, serveis i institucions relacionats amb la salut i el benestar.
• Realitzar i dur a terme projectes d'investigació interdisciplinària en salut i benestar comunitari i usar les aportacions

de les metodologies quantitativa i qualitativa en la comprensió dels fenòmens estudiats.
• Comunicar-se adequadament tant de forma oral com escrita en altres llengües de la CE

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster té com a finalitat proporcionar coneixements i experiència per a formar professionals i investigadors
amb capacitat per comprendre, interpretar, analitzar i explicar els fenòmens de la salut i el benestar comunitari
en les societats actuals des d'una orientació holística i prospectiva, i amb capacitat per a intervenir i donar
respostes interdisciplinàries que tinguin en compte els principis d'equitat, ètica i responsabilitat.

En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:
• Desenvolupar i proposar models alternatius de comprensió integrada de les relacions entre la salut i el benestar

comunitari en les societats actuals.
• Realitzar projectes d'investigació i/o d’intervenció per a respondre a les necessitats de salut i benestar

en la comunitat, explicar la diversitat de factors que els determinen, donar respostes creatives i integrals
que impliquin accions immediates i desenvolupin intervencions preventives o de promoció de la salut.

• Gestionar i dirigir serveis, centres i/o institucions vinculades a la salut i el benestar comunitari amb criteris
d'eficàcia, eficiència, rendibilitat social i equitat.

• Comunicar de forma clara i sense ambigüitats els seus coneixements, les seves conclusions, el marc conceptual
en què es basen i les implicacions ètiques i socials que deriven a públics especialitzats i no especialitzats.

• Relació de la titulació d'origen o el contingut dels crèdits de grau amb el màster. Es consideren titulacions
de grau relacionades amb el màster les següents: Medicina, Psicologia, Farmàcia, Infermeria, Fisioteràpia, Educació,
Sociologia, Antropologia, Ciències Polítiques, Demografia, Economia, Ciències Ambientals, Administració Pública,
Dret i altres títols afins.

• La inserció de l'estudiant al món laboral i la seva experiència professional.
• Domini de la llengua anglesa.
• La comissió pot valorar la necessitat de proposar altres mesures per a fer una valoració adequada de les aptituds

dels candidats, com per exemple demanar la presentació d'una proposta d'investigació escrita i un escrit
de les motivacions que el porten a fer el màster.

• La nota de l'expedient acadèmic.

MEDICINA I SALUT

MÀSTER PHOENIX EM DYNAMICS OF HEALTH
AND WELFARE (SALUT I BENESTAR COMUNITARI)

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS
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• Títol de grau o bé l'acreditació de 180 crèdits.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El perfil d'ingrés al màster requereix la formació en àmbits del coneixement relacionats amb les ciències de la
salut i les ciències socials.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

UNIVERSITATS

PARTICIPANTS

www.uab.cat
www.ehess.fr

www.uevora.pt
www.liu.se

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

El preu serà de 28 euros per crèdit. En el cas del Erasmus Mundus però, el preu podrà variar ja que serà pactat
per totes les universitats que participin al màster.

MODALITAT El 1r semestre del 2n curs s’ha de cursar a una de les altres universitats del consorci.

HORARI Els divendres, durant tot el dia

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Castellà i anglès
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ELS ESTUDIS

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

1r curs: 60 crèdits

Total de crèdits: 120

1R CURS

• Individu, Salut i Societat
• Introducció al Coneixement Científic i les seves Metodologies
• Avaluació de les Intervencions Comunitàries
• Intervenció, Salut i Societat Actual

2N CURS

• Salut, Interculturalitat i Representacions Socials
• Projecte

MÒDULS OBLIGATORIS

CRÈDITS

2n curs: 60 crèdits

Per a cursar l’optativitat de 1r curs, l’alumne té tres opcions:
• Pràcticum I + Pràcticum II (sense idiomes perquè l’alumne té un nivell suficient)
• Pràcticum II-A + Idiomes I + Idiomes II (l’alumne requereix l’aprenentatge d’idiomes)
• Pràcticum I-A + (Idiomes I o bé Idiomes II)

El màster és professional o de recerca. L’alumne pot fer els mòduls de Pràcticum (de 1r i 2n cursos) en un context professional en alguns
dels camps aplicats propis dels estudis o bé dins d’un equip d’investigació, d’acord amb els seus interessos.

MÒDULS OPTATIUS

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Phoenix-health-welfare.pdf

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

1r curs 40 20 60

2n curs 40 20 60

Totals 80 40 120



• Donar una visió interdisciplinària, profunda i actualitzada dels coneixements, les habilitats tècniques i les
competències necessàries per a l'atenció del malalt crític i en situacions d'emergència.

• Rebre els valors relacionats amb la bioètica. Introduir els aspectes legals relatius a l'atenció al malalt agut greu.
• Adquirir els fonaments i els principis d'economia de la salut aplicats a l'àmbit de la medicina intensiva i

d'emergències.
• Capacitar l'alumne per desenvolupar tasques professionals en el camp de la investigació que no requereixin el

grau de doctor, ni un títol oficial d'especialista en ciències de la salut.
• Formar futurs estudiants de doctorat
• El màster inclou l'obtenció de l'acreditació de Suport Vital Avançat, pel Consell Català de Resucitació.

MEDICINA I SALUT

MÀSTER EN ATENCIÓ AL MALALT CRÍTIC I EMERGÈNCIES

Universitat de Barcelona (coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona

ITINERARIS Recerca

En finalitzar el màster, els alumnes hauran adquirit les habilitats i competències següents:
• Identificar i prioritzar els problemes dels malalts crítics.
• Utilitzar la instrumentació, els procediments i les tècniques més habituals en l'atenció als malalts crítics i en 

situacions d'emergència.
• Desenvolupar, implementar i avaluar els plans de cures i/o les guies clíniques en pacients crítics.
• Mantenir una actitud ètica i responsable amb el pacient, la seva família i la resta de l'equip d'assistència.
• Capacitar per desenvolupar tasques professionals en el camp de la recerca biomèdica.
• Elaborar un projecte d'investigació en l'àmbit de les cures als pacients crítics.

COMPETÈNCIES

OBJECTIUS
FORMATIUS

• Expedient acadèmic que acrediti la formació en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb l’atenció al malalt
crític i/o en situacions d’emergències

• Experiència professional mínima de tres anys en l'atenció al malalt crític i/o en urgències.
• Coneixement bàsic de la llengua anglesa.

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS
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• Diplomats en Infermeria, llicenciats en Medicina* o Farmacologia Clínica o altres titulats universitaris en l'àmbit
de les ciències de la salut.

• Titulacions estrangeres (Bachelors) amb un mínim de 180 ECTS o equivalent aprovats.
* En el cas dels Llicenciats en Medicina, el màster no faculta per a l'exercici de la Medicina Intensiva, ni acredita 

per a l'obtenció del títol de Metge Especialista (RD 127/1984 i 139/2003).

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  Aquest màster de perfeccionament interdisciplinari s'adreça als diversos professionals sanitaris (llicenciats i
diplomats) que desenvolupen l'activitat habitual en les unitats de cures intensives i/o en els serveis d'urgències
o emergències, i que volen ampliar la formació en recerca.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat

RÈGIM D’ESTUDI Temps parcial

HORARI Les classes es faran els dimecres (4 hores al matí i 2-4 hores a la tarda), seguint el calendari acadèmic universitari.

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Les classes s'imparteixen en castellà, degut a la presència d'alumnes estrangers i també en anglès (5%).

CENTRE DOCENT Facultat de Medicina

MODALITAT Presencial

PERÍODE LECTIU Anual i semestral



ELS ESTUDIS

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

El programa del màster s’imparteix al llarg de dos cursos i s’han de cursar un mínim de 90 crèdits d’un total de 120 crèdits. Es poden convalidar
els mòduls I, II i III, en cas d'acreditar un coneixement avançat de les matèries.
Per assolir la titulació del màster i el Diploma d’Estudis Avançats, s'han de cursar totes les assignatures obligatòries i al menys, la meitat de les
optatives per cadascun dels mòduls. A més, s'ha de fer el treball de recerca (30 crèdits).
El primer curs s’imparteixen els mòduls 1, 2 i 5. Els mòduls restants i el Projecte de Recerca s’imparteixen al segon curs.
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Informació general de la Universitat

Punt d’Informació. Plaça Cívica

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel. 93 581 48 48 - Fax 93 581 25 95

Adreça electrònica: masters.oficials@uab.cat

Web: www.uab.cat


