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LA NOVA PROGRAMACIÓ OFICIAL
DE POSTGRAU

Estructura dels ensenyaments universitaris
La nova estructuració dels ensenyaments universitaris oficials s’organitza en estudis de grau, màster i
doctorat. D’una banda, els estudis de grau condueixen a l’obtenció del títol de grau, que substitueix els títols
actuals de diplomatura i llicenciatura. De l’altra, els estudis de màster i doctorat condueixen als títols de
màster universitari i de doctorat.

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

Les universitats catalanes van començar a oferir els primers nous màsters el curs 2006-2007 i els primers
graus, el curs 2008-2009.
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ESTRUCTURA ACTUAL DELS ESTUDIS

ESTUDIS DE 1r CICLE

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

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

Llicenciat/ada Arquitecte/a Enginyer/a

ESTUDIS DE 3r CICLE

Doctor/a

NOVA ESTRUCTURA DELS ESTUDIS

ESTUDIS DE GRAU (inici curs 2008-2009)

Grau
(Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS)
(Durada: 4 anys)

ESTUDIS DE POSTGRAU (inici curs 2006-2007)

Màster oficial

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

Doctorat

Doctor/a

Període de Formació
(Càrrega lectiva: 60
crèdits ECTS)

Període d’Investigació
(Inclou la tesi doctoral)

Els màsters
Els màsters tenen com a finalitat oferir una formació avançada per a assolir una especialització
acadèmica o professional, o bé promoure la iniciació en tasques de recerca.

Els màsters tenen entre 60 i 120 crèdits i inclouen un treball final de màster.

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

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

Els màsters són la via ordinària d’accés als doctorats.

Els doctorats
Els doctorats tenen com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en les tècniques de recerca. El títol
de doctorat s’obté amb l’elaboració i l’aprovació d’una tesi doctoral consistent en un treball original de recerca.

El programa de doctorat comprèn un període de formació, que és un màster universitari, i un període de
recerca en el qual s’elabora la tesi.

Pot accedir al període de formació qualsevol estudiant que tingui un títol de grau. Per accedir al període de recerca
cal haver superat el període de formació.
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Accés als màsters
REQUISITS D’ACCÉS
Pot accedir-hi qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial espanyol, és a dir, llicenciatura,
enginyeria, arquitectura i també diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica o un títol expedit per
una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior que faculti, en el país que ha
expedit el títol, per accedir als ensenyaments de màster.

A més de l’estudiantat amb títols actuals, hi pot accedir qualsevol persona que tingui un dels nous títols de grau.

Així mateix, poden accedir-hi les persones amb un títol universitari aliè a sistemes educatius de l’espai europeu
d’educació superior sense homologació, si es comprova que aquests estudis acrediten un nivell de formació
equivalent als títols estatals oficials 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).

PREINSCRIPCIÓ
Les persones que compleixin els requisits d’accés poden demanar l’admissió a un màster, d’acord amb els
criteris establerts.

Documents necessaris per a fer la preinscripció
• Sol·licitud.
• Expedient acadèmic compulsat expedit per la universitat d’origen, en el qual constin les matèries cursades,

la durada, el nombre de crèdits, les qualificacions, etc.
• Títol acadèmic.
• Altres certificats de formació o de mèrits, si escau. (Cal consultar la documentació requerida per a cada

màster al web).

Cal presentar aquesta documentació en paper o digitalitzada i escrita en català, castellà, anglès, francès,
italià o portuguès. Si no és en un d’aquests idiomes, cal adjuntar-hi una traducció jurada al català o al castellà.

Lloc
• Màsters organitzats o coordinats per la UAB: Escola de Postgrau
• Màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats i màsters Erasmus Mundus: on s’indiqui en el web

del màster.
Com fer la preinscripció

• Per Internet
• Per correu electrònic: preinscripcio.postgrau@uab.cat
• Per fax: +34 93 581 34 76
• Personalment o per correu postal a l’Escola de Postgrau.

Terminis
Cal consultar els terminis de preinscripció per a cada màster al web.

MATRICULACIÓ
Les persones que rebin la resolució d’admissió a un màster, cal que facin una tutoria. La persona coordinadora
o tutora del màster signarà la llista dels mòduls als quals us heu de matricular.

La matrícula es formalitzarà, en el cas dels màsters organitzats o coordinats per la UAB, a la gestió acadèmica
del centre que organitza els estudis. En el cas dels màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats
i, en el cas dels màsters Erasmus Mundus, la matrícula es farà on s’indiqui en el web del màster.

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.

Al web trobareu tota la informació sobre terminis de matrícula, pagaments, gratuïtats i descomptes, documentació
necessària per formalitzar la matrícula, etc.



PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Medicina i Salut

MÀSTER D’ATENCIÓ INTEGRAL
AL MALALT CRÍTIC I EMERGÈNCIES

Objectius
• Donar una visió interdisciplinària, profunda i actualitzada dels coneixements, les habilitats tècniques i les competències

necessàries per a l’atenció, el diagnòstic, el tractament i la cura del pacient crític i en situacions d’emergència.
• Rebre els valors relacionats amb la bioètica. Introduir els aspectes legals relatius a l’atenció al malalt agut i greu.
• Introduir aquells principis de l’humanisme mèdic que han de presidir les relacions entre metge i malalt.
• 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.

www.uab.cat/masteroficial/atencio-integral-malalt-critic-emergencies

INFORMACIÓ DETALLADA

UNIVERSITATS
Universitat de Barcelona (coordinadora)

Universitat Autònoma de Barcelona

FACULTAT
Facultat de Medicina

ITINERARIS

• Professional

• Recerca

ADMISSIÓ
• Tenir el títol de llicenciatura de Medicina, de diplomatura

d’Infermeria, Nutrició o Fisioteràpia i altres titulacions
universitàries en l’àmbit de les ciències de la salut.

• Desenvolupar l’activitat habitual en els serveis
de medicina intensiva o en els serveis d’urgències
o emergències.

• Experiència mínima de tres anys en l’atenció al malalt
crític o en urgències.

• Coneixement de la llengua anglesa.

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.

Informació general

Places: 35

HORARIS: Les classes es faran els dimecres (4 hores
al matí i 2-4 hores a la tarda); temps parcial; presencial;
període lectiu anual i semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà i ocasionalment,
anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

MÒDULS OBLIGATORIS
• Atenció Avançada al Malalt Crític

• Atenció en les Emergències

• Bases Tecnològiques de Monitoratge i Suport Vital

• Bioètica, Benestar i Suport Psicològic al Malalt Crític

• Fonaments de Gestió en Emergències
i Medicina Intensiva

• Fonaments de Recerca en Medicina Intensiva
i Emergències

ITINERARI RECERCA
• Treball de Recerca

ITINERARI PROFESSIONAL
• Projecte

Crèdits ECTS: 90 1r curs: 60 crèdits

2n curs: 30 crèdits
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Medicina i Salut

MÀSTER DE CIRURGIA ONCOLÒGICA

Objectius

El màster de Cirurgia Oncològica té per objectiu fonamental formar als professionals de la medicina interessats
en la millora de coneixements i habilitats en l’àrea específica de la cirurgia oncològica..

Informació general

Places: 25

HORARIS: Presencial

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà i català

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Per determinar

MÒDULS OBLIGATORIS
• Bases de l'Oncologia Quirúrgica
• Oncologia Quirúrgica
• Oncologia Quirúrgica Digestiva
• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

www.uab.cat/mastersoficials
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Medicina

ITINERARI
• Professional

ADMISSIÓ
• Estar en possessió d’una llicenciatura o un grau

de Medicina.
• Podrà accedir també, qualsevol persona amb un títol

equivalent expedit per una institució d’educació
superior de l’EEES o de tercers països que faculti
per l’accés als ensenyaments de màster.

PERFIL D’INGRÉS
El perfil de l’estudiant d’aquest màster és el d’una
persona amb les característiques següents:

• interès per l’àrea de la medicina i de la cirurgia i en
les seves transversalitats entre les diferents especialitats
de la cirurgia;

• interès i capacitat per al desenvolupament del treball
en equip;

• sensibilitat social, mèdica i acadèmico-investigadora
vers el pacient oncològic.

Crèdits ECTS: 60
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Medicina i Salut

MÀSTER DE FARMACOLOGIA

Objectius

La farmacologia és, en un sentit ampli, la ciència biològica que estudia les accions i les propietats dels fàrmacs en
els organismes amb l’objectiu primordial de beneficar el pacient d’una manera racional i estricta. La farmacologia és
una especialitat eminentment experimental que es divideix en nombroses branques i es nodreix de moltes disciplines.
D’aquesta intersecció surten nous àmbits com ara la farmacogenètica, la farmacoeconomia o la farmacologia social.

El màster té per objectiu donar a l’estudiant les competències necessàries per a portar a terme investigació
clínica o preclínica en relació amb els fàrmacs i la seva aplicació en l’ús terapèutic dels medicaments, perquè
pugui integrar-se en l’àmbit professional o accedir a uns estudis de doctorat. L’estudiant adquirirà tant coneixements
dels fonaments científics, ètics i socials de la farmacologia, com habilitats i actituds per a l’aplicació pràctica
en el desenvolupament i la utilització de medicaments.

Informació general

en el sector privat, en instituts de recerca públics amb
projectes en l’àrea de la biomedicina, o en hospitals
que tinguin programes de projectes d’investigació
en farmacologia en els seus diferents serveis o
departaments. També es preveu l’ingrés d’estudiants
que es vulguin adscriure a estudis de doctorat en
qualsevol àrea experimental o de la salut, en la seva
orientació investigadora.

HORARIS: Presencial, període lectiu anual.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER

• Farmacologia Bàsica Avançada
• Farmacologia Aplicada

MÒDULS OBLIGATORIS

ITINERARI CLÍNIC
• Mètodes d’Investigació en Farmacologia Clínica

ITINERARI PRECLÍNIC
• Mètodes d’Investigació en Farmacologia Preclínica

ORIENTACIÓ DE RECERCA
• Treball de Recerca

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
• Pràctiques Professionals

www.uab.cat/masteroficial/farmacologia
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Medicina

ITINERARIS
• Clínic / Recerca
• Clínic / Professional
• Preclínic / Recerca
• Preclínic / Professional

ADMISSIÓ
• Tenir una llicenciatura o un grau de Medicina,

Veterinària, Farmàcia, Odontologia, Infermeria, Biologia,
Biotecnologia, Bioquímica, Química, Psicologia o altres
títols en ciències de la salut o experimentals del sistema
universitari espanyol.

• Tenir un títol europeu amb un mínim de 180 ECTS en
algun dels estudis de grau mencionats. L’alumnat que
accedeix al màster en l’orientació de recerca amb un
títol de 180 ECTS ha de cursar els crèdits restants en
mòduls experimentals de màsters universitaris afins.

• Tenir un títol extracomunitari: cal acreditar l’obtenció
d’un títol reconegut oficialment en el país corresponent
en algun dels àmbits mencionats.

PERFIL D’INGRÉS
El perfil de l’estudiant d’aquest màster és el d’una
persona amb interès a desenvolupar la seva carrera
professional en llocs d’investigació o de gestió
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Medicina i Salut

MÀSTER D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA APLICADA
EN CIÈNCIES DE LA SALUT

Objectius

L’objectiu del màster d’Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut és formar investigadors solvents
capaços de dur a terme projectes de recerca vinculats a la seva trajectòria clínica. La formació hospitalària i
universitària s’integren amb el propòsit de capacitar a l’alumne per desenvolupar competències específiques
de recerca en diferents àmbits de la clínica mèdica i quirúrgica així com en qualsevol de les especialitats
biomèdiques i àrees afins.

Informació general

Places: 60

HORARIS: Presencial, període lectiu semestral

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català, castellà i anglès

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Per determinar

MÒDULS OBLIGATORIS
• Metodologia Bàsica en Investigació Clínica

• Pràctiques d’Investigació

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS

Cal triar dos dels mòduls següents:
• Investigació en Medicina Interna

• Cirurgia Experimental

• Epidemiologia Clínica i Estadística

• Investigació en Farmacologia Clínica

• Investigació en Clínica Neuropsiquiàtrica

• Microbiologia en Ciències de la Salut

• Investigació en Pediatria

• Investigació en Infermeria

www.uab.cat/mastersoficials
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Medicina

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ
• Tenir un títol universitari oficial espanyol o expedit per

una institució d’educació superior de l’EEES o
extracomuntari que faculti, en el país expenedor, per
a l’accés als ensenyaments de màster.

• Les titulacions d’accés al màster són: Medicina,
Veterinària, Farmàcia, Odontologia, Infermeria, Biologia,
Biotecnologia, Bioquímica, Química, Psicologia o altres
titulacions de ciències de la salut.

PERFIL D’INGRÉS
El perfil de l’estudiant d’aquest màster és el d’una
persona amb les característiques següents:

• Coneixements generals de les matèries bàsiques integrades
en els graus o titulacions de ciències de la salut.

• Capacitat analítica i interès pels avenços en la recerca
en ciències de la salut.

• Capacitat per comunicar, comprendre i transmetre
conceptes abstractes en més d’un idioma i, en particular,
en anglès.

• Capacitat de treball en equip, persistent, creatiu i amb
iniciativa.

Crèdits ECTS: 60
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Medicina i Salut

MÀSTER DE NEUROREHABILITACIÓ

Objectius

L’objectiu principal del màster és contribuir a la formació especialitzada i científica en l’àmbit de la neurorehabilitació,
dels professionals que han cursat estudis de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida o bé de les ciències
experimentals i tecnològiques.

El màster té una orientació professional per a aquells que vulguin adquirir habilitats específiques en l’assistència i la
rehabilitació de les persones afectades per una gran discapacitat física d’origen neurològic i una orientació de recerca
per a aquells que a més, vulguin avançar en el coneixement científic de la neurorehabilitació.

Informació general

Places: 25

HORARIS: Presencial

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català, castellà i anglès

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Per determinar

MÒDULS OBLIGATORIS

1R CURS
• La Neurorehabilitació: Persona, Família i Entorn
• Bases Neurocientífiques
• Reeducació, Prevenció i Tractament de les

Complicacions
• Entrenament Funcional en la Discapacitat Neurològica,

Diagnòstic i Tractament
• Discapacitat Neurològica: Aprenentatge Motor, Activitat

Física i Esport
• Pràcticum

2N CURS
• Neurorehabilitació en el Dany Cerebral Adquirit i en

les Malalties Neurodegeneratives
• Neurorehabilitació en la Infància

ITINERARI PROFESSIONAL
• Pràcticum Professional
• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

ITINERARI DE RECERCA
• Pràcticum de Recerca
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

www.uab.cat/mastersoficials
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann

ITINERARI
• Recerca
• Professional

ADMISSIÓ
Tenir un títol universitari oficial espanyol o estranger,
preferentment, en els àmbits de coneixement relacionats
amb les ciències de la salut i de l’esport: llicenciats o
graduats en Medicina, Psicologia, Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport i diplomats o graduats en Infermeria,
Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Logopèdia, Treball
Social, Mestre especialitat d’Educació Especial o
d’Educació Física i altres títols afins.

PERFIL D’INGRÉS
Aquest màster s’adreça a professionals de l’àmbit
de les ciències de la salut i de la vida interessats
en millorar els seus coneixements i habilitats en el
tractament i la rehabilitació de les persones afectades
per una gran discapacitat física d’origen neurològic
tant des d’una perspectiva sanitària com social, així
com, iniciar-se en la recerca en neurorehabilitació.
Els estudiants d’aquest màster han de ser persones
motivades pel treball en equip, amb capacitat
de raonament lògic, interès pels avenços científics
i tecnològics, que valorin la qualitat en el treball i amb
capacitat per a treballar de manera organitzada i metòdica.
És recomanable un bon nivell d’anglès.
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Medicina i Salut

MÀSTER DE SALUT I BENESTAR COMUNITARI

Objectius

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.

Informació general

IDIOMA DE DOCÈNCIA: castellà i anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Per determinar.

MÒDULS OBLIGATORIS

1R CURS
• Individu, Salut i Societat

• Avaluació de les Intervencions Comunitàries

• Intervenció, Salut i Societat Actual

2N CURS
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS

1R CURS

• Pràcticum (I) (A, B i C en l’especialitat 1)

• Pràcticum (II)

• Gestió de la Recerca i Metodologia Avançada

• Gestió de Serveis Assistencials i Xarxes Comunitàries

• Introducció al Coneixement Científic i a les seves
Metodologies

• Idiomes I i II (només en l’especialitat 1)

En l’especialitat Erasmus Mundus, per a cursar
l’optativitat dels pràcticums, l’alumne té tres opcions:

- Pràcticum I-A + Pràcticum II-A (sense idiomes perquè
l’alumne té un nivell suficient)

- Pràcticum I-B + Idiomes I + Idiomes II (l’alumne
requereix l’aprenentatge d’idiomes)

- Pràcticum I-C + (Idiomes I o bé Idiomes II)

En l’especialitat 2, l’alumne ha de cursar un mínim
de 20 crèdits dels pràcticums.

UNIVERSITATS
Universitat Autònoma de Barcelona (coordinadora
del màster local)

École des Hautes Études en Sciences Sociales -
París (França) (coordinadora)

Universidade de Évora (Portugal)

University of Linköping (Suècia)

FACULTAT
Facultat de Medicina

ESPECIALITATS

• Dinàmiques en Salut i Benestar en el Context
Social Europeu (Erasmus Mundus) (1)

• Recerca i Pràctica Professional en Salut
i Benestar Comunitari (2)

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 grup de recerca.

ADMISSIÓ

• Títol de grau

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: Per determinar

HORARIS: dedicació completa; presencial;
període lectiu anual.
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Medicina i Salut

MÀSTER DE SALUT I BENESTAR COMUNITARI

www.uab.cat/masteroficial/salut-benestar-comunitari
INFORMACIÓ DETALLADA

2N CURS
• Salut, Interculturalitat i Representacions Socials

• Gestió de la Recerca i Metodologia Avançada

• Gestió de Serveis Assistencials i Xarxes Comunitàries

• Pràcticum (III)

• Seminari de Recerca

L’alumnat podrà cursar, també, fins a dos mòduls

dels màsters de Salut Pública, Recerca en Psicologia
de la Salut, Psicologia Clínica, Investigació en Psicologia
Social, Gestió de Recursos Humans en les
Organitzacions, Investigació Etnogràfica o Història
de la Ciència.

10
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Medicina i Salut

MÀSTER DE SALUT PÚBLICA (MSP)

Objectius

Formar personal tècnic en salut pública capaç 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.

Informació general

ITINERARI SALUT COMUNITÀRIA
• Recerca en Serveis Sanitaris

• Salut Comunitària

• Salut Internacional

• Salut Laboral

• Vigilància de la Salut Pública

• Promoció de la Salut
Cal cursar 10 crèdits optatius

ITINERARI RECERCA EN SALUT PÚBLICA
• Epidemiologia II

• Estadística II
Cal cursar 20 crèdits optatius

ITINERARI MEDICINA PREVENTIVA
• Medicina Preventiva

• Promoció de la Salut

• Recerca en Serveis Sanitàris

• Salut Comunitària

• Salut Laboral

• Vigilància de la Salut Pública
Cal cursar 10 crèdits optatius

ITINERARI SALUT AMBIENTAL
• Avaluació de Risc

• Epidemiologia II

• Estadística II

• Mesura d’Exposició

• Salut Ambiental
Cal cursar 10 crèdits optatius

www.uab.cat/masteroficial/salut-publica
INFORMACIÓ DETALLADA

UNIVERSITATS
Universitat Pompeu Fabra (coordinadora) 
Universitat Autònoma de Barcelona

ITINERARIS
• Salut Comunitària / Professional
• Recerca en Salut Pública / Recerca
• Medicina Preventiva / Professional
• Salut Ambiental / Recerca

ADMISSIÓ
• Es pot accedir al màster amb un títol de llicenciat

o de diplomat

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

Places: 50

HORARIS: Matí i tarda, presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà i anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
• Epidemiologia I
• Estadística I
• Fonaments de la Salut Pública
• Mètodes Quantitatius
• Disseny de Projectes d’Estudi en Salut Pública
• Pràcticum i Treball de Fi de Màster

11



PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Medicina i Salut

MÀSTER DE TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES
ENDOSCÒPIQUES

Objectius

L’objectiu del màster és la formació avançada de professionals capaços de dur a terme l’aplicació clínica de
la cirurgia endoscòpica de manera competent, desenvolupant projectes d’investigació al més alt nivell científic
i, per últim, ser capaços de desenvolupar activitats docents en relació amb la cirurgia endoscòpica.

Informació general

Places: 25

HORARIS: Presencial, període lectiu semestral

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà (60%), català (30%)
i anglès (10%)

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Per determinar

MÒDULS OBLIGATORIS

• Bases Fisiopatològiques i Tecnològiques

• Investigació: Medicina Basada en l’Evidència

i l’Economia

• Aplicabilitat Clínica

ITINERARI RECERCA
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

ITINERARI PROFESSIONAL
• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

http://www.uab.cat/mastersoficials
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Medicina

ITINERARIS
• Recerca

• Professional

ADMISSIÓ
• Tenir un títol de grau o de llicenciatura en Medicina.

• Tenir un títol afí expedit per una institució d’educació
superior de l’EEES o de tercers països, que faculti per
a l’accés als ensenyaments de màster.

PERFIL D’INGRÉS
El perfil de l’estudiant del màster és el d’una persona
amb les característiques següents:

• Especialistes en especialitats quirúrgiques, en les
quals, la cirurgia endoscòpica tingui un paper important:
cirurgia general i de l’aparell digestiu, ginecologia,
urologia i cirurgia toràcica.

• Interessats en ampliar la formació teòrica i pràctica
en cirurgia endoscòpica.

• Interessats en tenir la formació adequada per
a la recerca i la docència en cirurgia endoscòpica.

Crèdits ECTS: 60
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

MÀSTER DE GESTIÓ DELS RECURSOS
HUMANS EN LES ORGANITZACIONS

Objectius

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

Informació general

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

• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster (*)

• Taller de Recursos Humans: Desenvolupament
d’Experiències Pràctiques i Avaluació de Competències

(*) L’estudiant que treballi com a personal tècnic
en el departament de recursos humans d’una empresa,
amb més de dos anys d’experiència en el lloc de
treball, no haurà de realitzar les pràctiques. Només
farà el Treball de Fi de Màster.

www.uab.cat/masteroficial/gestio-recursos-humans-organitzacions

INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Psicologia

ITINERARI
• Professional

ADMISSIÓ
• Estar en possessió d’un títol de llicenciat o grau.

En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60 crèdits.

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: 30

HORARIS:
1r semestre: dimecres, dijous i dos divendres
al mes de 15.30 a 19.30h.

2n semestre: Pràctiques al matí. Experiències,
dijous al vespre.

Presencial; període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 55 euros.
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

MÀSTER D’INTERVENCIÓ I RECERCA
EN PATOLOGIA DEL LLENGUATGE

Objectius

El màster té com a objectiu general capacitar l’estudiant a intervenir i investigar en l’àmbit dels trastorns logopèdics
causats per la sordesa o per lesions i malalties neurològiques. El perfil competencial de la persona titulada inclou
la comprensió de les diferents proves d’exploració i avaluació d’ambdós tipus de dèficits, la capacitat de dissenyar
la intervenció més adient per a desenvolupar les capacitats lingüístiques de les persones afectades i la seva
integració en l’entorn social, i la generació de coneixement mitjançant la recerca en els dos àmbits mencionats,
desenvolupant paral·lelament les capacitats de decisió, reflexió i crítica i les habilitats d’aprenentatge autònom.

Informació general

FACULTAT
Facultat de Psicologia

ESPECIALITATS / ITINERARIS
• Sordeses / Recerca

• Sordeses / Professional

• Neurologia del Llenguatge / Recerca

• Neurologia del Llenguatge / Professional

ADMISSIÓ
• Diplomatura o grau de Logopèdia (accés directe)

• Tenir un títol de Filologia, Humanitats, Biologia, Sociologia,
Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Medicina,
Magisteri, Infermeria, Fisioteràpia, Treball Social.

• Tenir un títol europeu o d’altres països en estudis 
d’àmbits afins.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim
de 60 crèdits ECTS.

Els criteris de valoració de mèrits són l’expedient
acadèmic de l’estudiant, l’experiència en el camp de
la patologia del llenguatge, la formació en l’àmbit del
llenguatge i la seva patologia i el grau de motivació
per a aconseguir els objectius del màster expressat
en una carta i una entrevista personal.

PERFIL D’INGRÉS
El perfil de l’estudiant d’aquest màster és el d’un
professional del camp educatiu o sanitari que vulgui
complementar la seva formació en el camp de la
patologia del llenguatge en el seu vessant més
neurològic o en el coneixement de la deficiència
auditiva, per a perfeccionar tant la intervenció com la
investigació. L’opció investigadora s’adreça també a
professionals d’altres disciplines com ara la lingüística,
la medicina o la psicologia, que vulguin, des de la seva
perspectiva, col·laborar en l’avenç del coneixement
de la patologia del llenguatge.

Places: 80

HORARIS: Semipresencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català, castellà i anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 22,88 euros.

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
• Processos d’Aprenentatge en Sordeses i en Neurologia

del Llenguatge

• Comunicació i Llenguatge en Sordeses i en Neurologia
del Llenguatge
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

MÀSTER D’INTERVENCIÓ I RECERCA
EN PATOLOGIA DEL LLENGUATGE

www.uab.cat/masteroficial/intervencio-recerca-patologia-llenguatge

INFORMACIÓ DETALLADA

ESPECIALITAT DE SORDESES
Cal triar un dels mòduls següents:

• Didàctica de la Llengua Escrita

• Didàctica de la Llengua i de la Literatura Oral

• Segona Llengua o Llengua Estrangera com a Vehicle
d’Aprenentatge en les Àrees Curriculars

• Factors Psicològics i Contextuals de Risc i Protecció
en Psicopatologia del Desenvolupament

ESPECIALITAT DE SORDESES / PROFESSIONAL
• Seminari en Intervenció Educativa en Sordeses

• Projectes / Pràctiques i Treball de Fi de Màster
en Sordeses

ESPECIALITAT DE SORDESES / RECERCA
• Introducció a la Investigació i Treball de Fi de Màster

en Sordeses

Cal triar un dels mòduls següents:
• Metodologia d’Investigació i Models Psicomètrics

• Metodologia i Tècniques d’Investigació Qualitativa

ESPECIALITAT DE NEUROLOGIA DEL LLENGUATGE
Cal triar un dels mòduls següents:

• Investigació, Preparació i Programació
del Pla Terapèutic

• Del Diagnòstic a l’Estimulació Cognitiva en les Malalties
Neurodegeneratives

• Aplicació de Tècniques de Rehabilitació en les 
Modalitats de Rehabilitació Individual, Informatitzada
i en Grup

ESPECIALITAT DE NEUROLOGIA DEL LLENGUATGE
/ PROFESSIONAL

• Seminari en Intervenció Clínica en Neurologia
del Llenguatge

• Projectes / Pràctiques i Treball de Fi de Màster
en Neurologia del Llenguatge

ESPECIALITAT DE NEUROLOGIA DEL LLENGUATGE
/ RECERCA

• Introducció a la Investigació i Treball de Fi de Màster
en Neurologia del Llenguatge

Cal triar un dels mòduls següents:
• Metodologia d’Investigació i Models Psicomètrics

• Metodologia i Tècniques d’Investigació Qualitativa
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

MÀSTER D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL

Objectius

L’objectiu del màster és proporcionar a l’estudiant les capacitats i les habilitats necessàries per a aplicar els
coneixements psicosocials i augmentar la qualitat de vida i el benestar social, millorar la relació de les persones
amb el sistema legal i judicial i promoure dinàmiques de canvi social.

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS
• Perspectives d’Intervenció i Canvi Psicosocial

• Eines i Habilitats del Professional de la Intervenció
Psicosocial i Comunitària

• Àmbits de la Intervenció Social

• Anàlisi de la Pràctica Psicosocial

• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Master

www.uab.cat/masteroficial/intervencio-psicosocial
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Psicologia

ITINERARI
• Professional

ADMISSIÓ
• Qualsevol titulació oficial de l’àmbit de les ciències

socials i afins.

• Titulacions europees i d’altres països en estudis
del mateix àmbit.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim
de 60 crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
El perfil d’ingrés al màster és el de qualsevol titulat
en ciències socials, però preferentment en Sociologia,
Psicologia, Psicopedagogia, Treball Social, Antropologia
Social i Cultural o Ciències Polítiques i de
l’Administració.

Places: 30

HORARIS: Tarda; dedicació completa; presencial;
període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà, català
i recomanable, anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

Crèdits ECTS: 60



www.uab.cat/masteroficial/investigacio-psicologia-social
INFORMACIÓ DETALLADA

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

MÀSTER D’INVESTIGACIÓ
EN PSICOLOGIA SOCIAL

Objectius

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

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS
• Orientacions Crítiques en el Pensament Social Actual

• Fonaments i Orientacions Metodològiques
en Psicologia Social

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar dos dels mòduls següents:

• Anàlisi del Discurs

• Eines per a l’Anàlisi Qualitativa

• Mètodes i Tècniques de Recerca Qualitativa

• Perspectives d’Intervenció i Canvi Psicosocial

• Perspectives d’Investigació en Psicologia Social

FACULTAT
Facultat de Psicologia

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ
• Títol de llicenciat o de graduat.

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

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim
de 60 crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
 El perfil de l’estudiant requereix una formació prèvia

en l’àmbit de les ciències humanes o socials.

Places: 30

HORARIS: Tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

MÀSTER DE PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ - MIPE

Objectius

El màster inclou un perfil professional i un perfil investigador.

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.

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS

1R CURS
• Coordenades Teòriques, Metodològiques

i Professionals de la PE (I)

2N CURS
• Coordenades Teòriques, Metodològiques

i Professionals de la PE (II)

• Pràcticum Recerca (Itinerari Recerca)

• Pràcticum Professional (Itinerari Professional)

UNIVERSITATS
Universitat de Barcelona (coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili

FACULTAT
Facultat de Psicologia

ITINERARIS
• Recerca

• Professional

ADMISSIÓ
• Llicenciatura de Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia

i altres títols 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: 45

HORARIS: Tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

www.uab.cat/masteroficial/psicologia-educacio
INFORMACIÓ DETALLADA
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

MÀSTER DE PSICOLOGIA DE LA COGNICIÓ
I DE LA COMUNICACIÓ

Objectius

El màster té com a objectiu general capacitar l’estudiant per comprendre i integrar els fonaments teòrics i
metodològics dels processos de la psicologia de la cognició i la comunicació. Així mateix, l’estudiant serà
capaç de transmetre la informació derivada dels resultats de les recerques fetes, generalitzar-les i aplicar-les
als diferents àmbits de la psicologia i d’altres disciplines afins.

Informació general

Places: 25

HORARIS: Semipresencial, període lectiu anual.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.

MÒDULS OBLIGATORIS
• Psicologia de la Cognició i de la Comunicació:

Camps d’Investigació

• Iniciació a la Investigació i Treball de Final de Màster

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar dos dels mòduls següents:

• Psicologia de la Cognició i de la Comunicació:
Fites, Reflexions i Controvèrsies

• Investigació en Memòria Humana

• Investigació en Psicologia del Llenguatge:
Processament i Comunicació

• Planificació i Gestió del Temps

• Tecnologies de la Parla

• Eines per a l’Anàlisi Qualitativa

• Metodologia de la Investigació i Models Estadístics

• Metodologia de la Investigació i Models Psicomètrics

Cal triar un dels mòduls següents:
• Del Processament Sensorial al Processament Cognitiu

• Àmbits d’Investigació en Psicologia de la Comunicació

FACULTAT
Facultat de Psicologia

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ
• Tenir una llicenciatura o un grau de Psicologia, Publicitat

i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual,
Logopèdia, Pedagogia, Filologia, Humanitats,
Sociologia o qualsevol altra titulació de grau relacionada
amb l’àmbit de coneixement del màster o de l’àmbit
de les ciències socials i de la salut.

• Tenir un títol europeu o d’altres països en estudis
d’àmbits afins.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant, la coordinació
del màster pot requerir que cursi complements de formació,
fins a un màxim de 60 crèdits ECTS.

Per a prioritzar les candidatures més adients amb
l’orientació del màster, es valorarà la titulació, l’expedient
acadèmic i el currículum vitae, la motivació i l’interès
per cursar el màster (amb una carta personal) i, en cas
que n’hi hagi, una proposta inicial de projecte
d’investigació. Si la comissió ho estima convenient,
pot sol·licitar una entrevista personal.

PERFIL D’INGRÉS
 El perfil de l’estudiant d’aquest màster és el d’una

persona amb formació o interès en els aspectes
psicològics de la cognició i de la comunicació, que vulgui
adquirir un coneixement més profund d’aquests àmbits,
fonamentalment per a dedicar-se a la recerca i col·laborar
així en l’avenç del coneixement en aquest camp.

www.uab.cat/masteroficial/psicologia-cognicio-comunicacio
INFORMACIÓ DETALLADA
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

MÀSTER DE RECERCA
EN PSICOLOGIA CLÍNICA

Objectius

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.

Informació general

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà. També català
i anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Actualitzacions en Psicopatologia del Desenvolupament

MÒDULS OBLIGATORIS CONDICIONATS
Cal triar un dels dos mòduls següents:

• Metodologia de la Recerca i Models Estadístics

• Metodologia de la Recerca i Models Psicomètrics

ESPECIALITAT PSICOLOGIA CLÍNICA D’ADULTS
• Seminari de Recerca en Psicologia Clínica d’Adults

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

Cal triar un dels mòduls següents:
• Els Espectres Psicòtics

• Vulnerabilitat Psicobiològica en el Desenvolupament

ESPECIALITAT PSICOLOGIA CLÍNICA
DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

• Seminari d’Investigacions en Psicologia Clínica
de la Infància i l’Adolescència

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

Cal triar un dels mòduls següents:
• Comportament Alimentari, Obesitat i Imatge Corporal

• Factors Psicològics i Contextuals de Risc i Protecció
en Psicopatologia del Desenvolupament

• Psicopatologia de la Primera Infantesa

www.uab.cat/masteroficial/recerca-psicologia-clinica
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Psicologia

ESPECIALITATS / ITINERARIS
• Psicologia Clínica de la Infància

i l’Adolescència / Recerca

• Psicologia Clínica d’Adults / Recerca

ADMISSIÓ
• Titulacions oficials actuals en Psicologia, Medicina

o Logopèdia.

• Llicenciats i graduats dels àmbits de les ciències de
l’educació, o amb qualsevol altra titulació dels àmbits
de les ciències de la salut o de les ciències socials, si
ho accepten prèviament, els responsables del programa.

• Coneixement mitjà d’anglès.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

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: 45

HORARIS: Matí i tarda; dedicació completa; presencial;
període lectiu semestral.
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www.uab.cat/masteroficial/recerca-psicologia-esport-activitat-fisica

INFORMACIÓ DETALLADA

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

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

Objectius

El màster té com a objectiu que l’alumnat conegui les teories de la psicologia de l’esport perquè estigui en
condicions d’aplicar els coneixements adquirits per a resoldre problemes en contextos esportius. Així mateix,
el màster vol aconseguir que l’alumnat domini les estratègies i la metodologia de recerca necessàries per a
dur a terme una tesi doctoral.

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS
• Activitat Física, Estil de Vida i Salut

• Aspectes Psicològics en la Iniciació Esportiva

• Seminari d’Iniciació a la Recerca en Psicologia
de la Salut i de l’Esport

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar un dels mòduls següents:

• Comportament Alimentari, Obesitat i Imatge Corporal

• Estrès, Dolor i Afrontament

• Metodologia de la Recerca i Models Estadístics

• Metodologia de la Recerca i Models Psicomètrics

• Metodologia de la Recerca i Models Qualitatius

• Promoció i Prevenció de la Salut
• Neurobiologia de la Cognició i del Comportament

FACULTAT
Facultat de Psicologia

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ
Llicenciatura o graduat de Psicologia, Ciències
de l’Activitat Física i de l’Esport, Psicopedagogia,
Pedagogia i altres àmbits de les ciències socials
i de la salut.

En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
  S’adreça a persones llicenciades i graduades en

Psicologia i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
així com a persones graduades en Psicopedagogia,
Pedagogia i altres àmbits de les ciències socials i
de la salut que vulguin complementar la seva fomació
en els factors psicològics de l’activitat física.

Places: 40

HORARIS: Tarda; dedicació completa; presencial;
període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà, i també català
i anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Psicologia

MÀSTER DE RECERCA
EN PSICOLOGIA DE LA SALUT

Objectius

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

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS
• Psicologia de la Salut: Aplicacions i Recerca

• Seminari d’Iniciació a la Recerca en Psicologia
de la Salut i de l’Esport

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS

Cal triar dos dels mòduls següents:
• Activitat Física, Estil de Vida i Salut

• Comportament Alimentari, Obesitat i Imatge Corporal

• Estrès, Dolor i Afrontament

• Metodologia de la Recerca i Models Estadístics

• Metodologia de la Recerca i Models Psicomètrics

• Metodologia de la Recerca i Models Qualitatius

• Personalitat, Diferències Individuals i Salut

• Prevenció i Promoció de la Salut

• Psicooncologia i Cures Pal·liatives

www.uab.cat/masteroficial/recerca-psicologia-salut
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Psicologia

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ
• Llicenciats i graduats en l’àmbit de les ciències

de la salut.

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

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
S’adreça a llicenciats i graduats en qualsevol àmbit de
les ciències de la salut que vulguin complementar la
seva formació amb els aspectes psicològics de la salut.

Places: 30

HORARIS: Tarda; dedicació completa; presencial;
període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà, català
i eventualment, anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

22

Crèdits ECTS: 60



www.uab.cat/mastersoficials
INFORMACIÓ DETALLADA

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Veterinària i Ciències Alimentàries

MÀSTER DE REHABILITACIÓ
NEUROPSICOLÒGICA I ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Objectius

L’objectiu principal del màster és contribuir a la formació especialitzada i científica dels professionals que han
cursat estudis de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida o bé de les ciències experimentals i tecnològiques.

El màster té una orientació professional per a aquells que vulguin adquirir habilitats específiques en l’assistència
i la rehabilitació neuropsicològica de les persones amb dany cerebral adquirit i una orientació de recerca per
a aquells que vulguin avançar en el coneixement científic de la rehabilitació cognitiva.

Informació general

Places: 25

HORARIS: Presencial

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català, castellà i anglès

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Per determinar

MÒDULS OBLIGATORIS
• Avenços en la Rehabilitació Neuropsicològica

i la Estimulació Cognitiva

• Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva
en les Alteracions del Dany Cerebral Adquirit

• Estratègies de Rehabilitació Neuropsicològica
i Estimulació Cognitiva en Patologies
amb Afectació Neuropsicològica

ITINERARI PROFESSIONAL
• Pràcticum Professional

• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

ITINERARI RECERCA
• Pràcticum de Recerca

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

FACULTAT
Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann

ITINERARIS
• Recerca

• Professional

ADMISSIÓ
Tenir un títol universitari oficial espanyol o estranger,
preferentment, en els àmbits de coneixement relacionats
amb les ciències de la salut, de l’esport i les ciències
socials : llicenciats o graduats en Medicina, Psicologia,
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i diplomats o
graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional,
Logopèdia, Treball Social, Mestre especialitat d’Educació
Especial o d’Educació Física i altres títols afins.

PERFIL D’INGRÉS
• Aquest màster s’adreça a professionals de l’àmbit de

les ciències de la salut i de la vida interessats en millorar
els seus coneixements i habilitats en el tractament i la
rehabilitació cognitiva així com, iniciar-se en la recerca de
resultats de les noves tecnologies d’estimulació cognitiva.

• Els estudiants d’aquest màster han de ser persones
motivades pel treball en equip, amb capacitat de
raonament lògic, interès pels avenços científics i
tecnològics, que valorin la qualitat en el treball i amb
capacitat per a treballar de manera organitzada i metòdica.

• És recomanable un bon nivell d’anglès.
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www.uab.cat/masteroficial/millora-genetica-animal-biotecnologia-reproduccio

INFORMACIÓ DETALLADA

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Veterinària i Ciències Alimentàries

MÀSTER DE MILLORA GENÈTICA ANIMAL
I BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ

Objectius

L’objectiu general del màster és formar joves professionals i científics perquè tinguin capacitat operativa per
establir, desenvolupar i avaluar programes de millora genètica, tant des del sector públic com des del privat.
El segon curs del programa ofereix, a més, un període formatiu d’iniciació a la investigació.

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS
1R CURS

• Genètica de Poblacions i Quantitativa

• Genètica Molecular

• Gestió i Conservació de Recursos Genètics

• Programes de Millora Genètica

• Biotecnologia de la Reproducció Aplicada
a la Millora Animal

2N CURS
• Treball de Recerca

DOCÈNCIA
La primera part del màster té una orientació professional.
El primer trimestre s’imparteix a la UAB i el segon
i tercer trimestres a la UPV.

La segona part del màster constitueix un període
d’iniciació a la investigació.

UNIVERSITATS
Universitat Politècnica de València (coordinadora)

Universitat Autònoma de Barcelona

FACULTAT
Facultat de Veterinària

ITINERARIS
• Professional - Recerca

ADMISSIÓ
• Titulació universitària superior, preferentment

en Agronomia, Veterinària, Biologia i altres titulacions
relacionades.

• Coneixements de genètica i estadística. Es valorarà
l’experiència professional prèvia en aquesta especialitat.

• Coneixements de castellà. Es valoraran també
coneixements d’anglès.

Places: 25

HORARIS: Presencial

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

Crèdits ECTS: 120 1r curs: 60 crèdits

2n curs: 60 crèdits
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www.uab.cat/masteroficial/recerca-ciencia-animal-aliments
INFORMACIÓ DETALLADA

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Veterinària i Ciències Alimentàries

MÀSTER DE RECERCA EN CIÈNCIA ANIMAL
I DELS ALIMENTS

Objectius

L’objectiu general del màster és proporcionar les bases científiques i metodològiques que permetin a l’estudiantat
desenvolupar la seva capacitat investigadora dins dels camps de la ciència animal i dels aliments.

Informació general

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Introducció al Mètode Científic en Ciència Animal

i dels Aliments

MÒDULS OBLIGATORIS

ESPECIALITAT CIÈNCIA ANIMAL
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

en Ciència Animal

ESPECIALITAT CIÈNCIA DELS ALIMENTS
• Metodologia Analítica dels Aliments

• Recerca en Ciència i Tecnologia dels Aliments

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster
en Ciència i Tecnologia dels Aliments

MÒDULS OPTATIUS

ESPECIALITAT CIÈNCIA ANIMAL
Cal triar dos dels mòduls següents:

• Nutrició i Benestar Animals

• Recerca Fonamental i Aplicada en Remugants

• Millora Genètica Animal

• Reproducció Animal

FACULTAT
Facultat de Veterinària

ESPECIALITATS / ITINERARIS
• Ciència Animal / Recerca

• Ciència dels Aliments / Recerca

ADMISSIÓ
• Llicenciatura de Veterinària, Ciència i Tecnologia

dels Aliments, Biologia, Medicina, Farmàcia
i Ciències Ambientals i enginyeries.

• Titulacions europees i d’altres països en estudis
del mateix àmbit.

• Altres titulacions equivalents a les esmentades, segons
l’àrea d’especialització.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
El perfil de l’estudiantat al qual va dirigit aquest màster
és el d’estudiants amb una formació prèvia en àmbits
del coneixement relacionats amb les ciències
experimentals o de la salut.

Places: 30

HORARIS:  Matí i tarda; dedicació completa; presencial;
període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà i també català.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.
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www.uab.cat/masteroficial/recerca-veterinaria
INFORMACIÓ DETALLADA

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Veterinària i Ciències Alimentàries

MÀSTER DE RECERCA EN VETERINÀRIA

Objectius

Aquest màster està orientat a la recerca i té com a objectiu general proporcionar les bases científiques
i metodològiques que permetin el desenvolupament de la capacitat investigadora dins de la veterinària.

Informació general

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Introducció al Mètode Científic en Veterinària

ESPECIALITAT MEDICINA I CIRURGIA ANIMAL
• Diagnòstic Clínic Veterinari

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster en Medicina
i Cirurgia Animals

• Especialitat de Medicina i Cirurgia Animals

ESPECIALITAT SANITAT ANIMAL
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

en Sanitat Animal

Cal triar dos dels mòduls següents:
• Diagnòstic de Laboratori en Sanitat Animal

• Recerca en Sanitat Animal

• Immunologia i Immunopatologia Veterinària

FACULTAT
Facultat de Veterinària

ESPECIALITATS / ITINERARIS
• Sanitat Animal / Recerca

• Medicina i Cirugia Animal / Recerca

ADMISSIÓ
• Títol de grau.

• 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, i enginyeries
o titulacions equivalents segons l’àrea d’especialització.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

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: 50

HORARIS: Matí i tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.

Crèdits ECTS: 60
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www.uab.cat/masteroficial/sanitat-produccio-porcina
INFORMACIÓ DETALLADA

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Veterinària i Ciències Alimentàries

MÀSTER DE SANITAT I PRODUCCIÓ PORCINA

Objectius

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

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS
• Component Funcional de la Producció Porcina

• Condicionants Estructurals

• Especialització Pràctica

• Optimització de la Producció Porcina

• Gestió Sanitària

UNIVERSITATS
Universitat de Lleida (coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona

FACULTAT
Facultat de Veterinària

ITINERARI
• Professional

ADMISSIÓ
• L’admissió està oberta a persones de qualsevol

nacionalitat amb titulació acadèmica que els qualifiqui
per accedir a estudis de postgrau en el seu país d’origen.

• Com a requisits específics d’admissió és necessari
tenir coneixements bàsics d’anatomia, fisiologia,
genètica, nutrició, maneig i sanitat dels animals.

PERFIL D’INGRÉS
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.

  Places: 25

HORARIS: Dijous i divendres per la tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.
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www.uab.cat/masteroficial/seguretat-alimentaria
INFORMACIÓ DETALLADA

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Veterinària i Ciències Alimentàries

MÀSTER DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Objectius

Formar professionals amb capacitat per dur a terme, amb una base científica, una avaluació racional dels
problemes que es plantegen en l'àmbit de la seguretat dels aliments, amb capacitat d'integrar-se en equips
de treball d'empreses públiques i privades, i que siguin competents en tasques de prevenció, detecció,
avaluació, gestió, comunicació i pressa de decisions relacionades amb la seguretat alimentària.

Informació general

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

MÒDULS OBLIGATORIS

1R CURS
• Anivellament en Seguretat Alimentària

• Avaluació del Risc en Seguretat Alimentària

• Eines per a l’Avaluació del Risc en Seguretat Alimentària

2N CURS
• Comunicació del Risc en Seguretat Alimentària

• Eines per a la Comunicació del Risc
en Seguretat Alimentària

• Eines per a la Gestió del Risc en Seguretat Alimentària

• Gestió del Risc en Seguretat Alimentària

ITINERARI PROFESSIONAL
• Pràcticum Professional en Seguretat Alimentària

ITINERARI DE RECERCA
• Pràcticum de Recerca en Seguretat Alimentària

UNIVERSITATS
Universitat de Barcelona (coordinadora)

Universitat Autònoma de Barcelona

FACULTAT
Facultat de Veterinària

ITINERARIS
• Professional
• Recerca

ADMISSIÓ
Haver finalitzat algun dels estudis que s'especifiquen
a continuació: Biologia, Química, Enginyeria Química,
Farmàcia, Enginyeria Agrònoma, Bioquímica, Ciència
i Tecnologia dels Aliments, Medicina, Nutrició Humana
i Dietètica, Veterinària, Enginyeria Tècnica Agrícola
(Explotacions Agropecuàries, Indústries Agràries
i Alimentàries, Hortifructicultura i Jardineria).

PERFIL D’INGRÉS
El perfil de l'estudiant a qui va dirigit aquest màster,
inclou tant alumnat sense experiència professional que
hagi obtingut una de les titulacions que donen entrada
al màster com alumnat que disposi ja d'experiència
laboral i que vulgui dirigir la seva carrera professional
cap a l'àmbit de la seguretat alimentària.

  Places: 50

  HORARIS: Presencial

Crèdits ECTS: 120 1r curs: 60 crèdits

2n curs: 60 crèdits
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Veterinària

MÀSTER DE PRODUCCIÓ D’ALIMENTS D’ORIGEN
VEGETAL / FOOD PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN

Al tancament d’aquesta edició, encara no teníem
la informació sobre aquest màster.

Properament, podreu consultar el pla d’estudis
en el web http:www.uab.cat/mastersoficials
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