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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Maria Antònia Tarrazón Rodón

Llengua vehicular majoritària: anglès (eng)

Correu electrònic: MariaAntonia.Tarrazon@uab.cat

Altres indicacions sobre les llengües
Aquest màster s'imparteix i avalua exclusivament en anglès.

Equip docent
Pau Olivella Cunill
Emilio Padilla Rosa

Prerequisits
Fundamentals of Economics and Business I
Fundamentals of Economics and Business II

Objectius
El MEBA s'imparteix i s'avalua íntegrament en anglès. Només el domini acreditat de l'anglès permet cursar
aquest màster.

Polítiques mediambientals
Els objectius d'aquesta assignatura són: revisar l'anàlisi econòmica dels principals problemes mediambientals
així com les diferents eines de política mediambiental. Entendre la relació entre els sistemes econòmic, social i
ecològic. Estudiar les eines analítiques de l'economia del mediambient. Analitzar els principals debats actuals
en aquest camp.
Economia de la Salut i Anàlisi de Polítiques
El curs proporcionarà una visió general del camp de l'economia de la salut. Està dissenyat per il·lustrar com
els economistes analitzem temes relacionats amb la producció de salut i la provisió de l'atenció sanitària. Ens
centrarem en com es poden utilitzar eines de microeconomia per entendre les decisions relacionades amb la

salut preses pels individus, proveïdors i autoritats sanitàries. També estudiarà l'aplicació de l'economia a la
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salut preses pels individus, proveïdors i autoritats sanitàries. També estudiarà l'aplicació de l'economia a la
política assistencial, amb una atenció especial en com l'anàlisi econòmica pot ajudar en el desenvolupament
de solucions del mercat i fora del mercat diversos problemes assistencials.

Competències
Argumentar i redactar de manera precisa, clara i concisa informes sobre problemes plantejats, en
anglès.
Comprendre la recerca acadèmica en les àrees assenyalades.
Contextualitzar els problemes mitjançant la utilització de models formals que permetin una anàlisi
quantitativa.
Demostrar que es comprenen els principis econòmics d'eficiència i equitat en les diverses àrees
esmentades més amunt, i aplicar-los.
Demostrar que es comprenen estudis econòmics d'organitzacions internacionals com l'OCDE o la
Comissió Europea sobre polítiques econòmiques en les àrees assenyalades, i dur a terme anàlisis
crítiques daquests estudis.
Distingir en casos concrets entre situacions en què els mercats no són eficients i situacions en què sí
que ho són, així com entre intervencions públiques que condueixen a l'eficiència i les que no ho fan.
Dur a terme estudis empírics per avaluar l'impacte de diverses polítiques: identificar fonts de dades
existents o dissenyar la recollida de dades, aplicar tècniques estadístiques i economètriques
adequades per a l'avaluació de programes i polítiques, formular estratègies empíriques, interpretar
adequadament els resultats.
Dur a terme estudis empírics.
Fer presentacions orals, en anglès.
Respectar els valors ètics, socials i mediambientals.
Utilitzar diversos programes estadístics per processar dades.

Resultats d'aprenentatge
1. Argumentar i redactar de manera precisa, clara i concisa informes sobre problemes plantejats, en
anglès.
2. Comprendre la recerca acadèmica en les àrees assenyalades.
3. Contextualitzar els problemes mitjançant la utilització de models formals que permetin una anàlisi
quantitativa.
4. Demostrar que es comprenen els principis econòmics d'eficiència i equitat en les diverses àrees
esmentades més amunt, i aplicar-los.
5. Demostrar que es comprenen estudis econòmics d'organitzacions internacionals com l'OCDE o la
Comissió Europea sobre polítiques econòmiques en les àrees assenyalades, i dur a terme anàlisis
crítiques daquests estudis.
6. Distingir en casos concrets entre situacions en què els mercats no són eficients i situacions en què sí
que ho són, així com entre intervencions públiques que condueixen a l'eficiència i les que no ho fan.
7. Dur a terme estudis empírics per avaluar l'impacte de diverses polítiques: identificar fonts de dades
existents o dissenyar la recollida de dades, aplicar tècniques estadístiques i economètriques
adequades per a l'avaluació de programes i polítiques, formular estratègies empíriques, interpretar
adequadament els resultats.
8. Dur a terme estudis empírics.
9. Fer presentacions orals, en anglès.
10. Respectar els valors ètics, socials i mediambientals.
11. Utilitzar diversos programes estadístics per processar dades.

Continguts
El MEBA s'imparteix i s'avalua íntegrament en anglès. Només el domini acreditat de l'anglès permet cursar
aquest màster.
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Polítiques mediambientals
1. L'anàlisi econòmica del medi ambient i l'economia ecològica. La relació entre l'economia i el medi ambient.
L'economia i els problemes ambientals.
2. El funcionament dels mercats i la degradació ambiental. Justificacions per a la intervenció pública amb
polítiques ambientals. Anàlisi microeconòmica de la contaminació.
3. Diferents concepcions del desenvolupament sostenible i les seves aplicacions.
4. Avaluació econòmica de les polítiques ambientals. Problemes de valoració.
5. Anàlisi econòmica de medi ambient i les generacions futures. Ètica i economia ecològica.
6. Instruments de política ambiental: impostos ambientals.
7. Instruments de política ambiental: permisos negociables i altres.
8. La relació entre creixement econòmic, qualitat ambiental i polítiques ambientals.
9. Problemes ambientals globals: economia i política del canvi climàtic.
Economia de la Salut i Anàlisi de Polítiques
1. Què és Economia de la salut
1.1 Característiques diferencials de l'economia de la salut
1.2 L'organització d'un sistema assistencial
1.3 Estructura d'un sistema d'atenció sanitària
2. Demanda de salut i assistència sanitària
2.1 Valor de vida i qualitat de vida
2.2 Demanda de salut
3. Assegurança mèdica
3.1 Conceptes bàsics
3.2 Incertesa i risc
3.3 Assegurances mèdiques
3.4 Assegurances i utilitat depenent de l'estat
4. Contractes i informació asimètrica
4.1 Introducció: acció oculta versus tipus ocult
4.2 Acció oculta (risc moral)
4.2.1 L'àmbit metge-pacient
4.2.2 Ajustament d'acord al risc sistemes de capitació
4.2.3 El risc moral i les assegurances mèdiques
4.3 Informació asimètrica (selecció adversa)
4.3.1 Selecció inversa en l'assegurança mèdica privada
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4.3.1 Selecció inversa en l'assegurança mèdica privada
4.3.2 La interacció entre el Sistema Nacional de Salut i l'assegurament privat voluntari
4.3.3 Informació incompleta i competència
5. Competència i regulació
5.1.1 Avaluació del rendiment relatiu
5.1.2 Presentació de l'elecció hospitalària

Metodologia
El MEBA s'imparteix i s'avalua íntegrament en anglès. Només el domini acreditat de l'anglès permet cursar
aquest màster.
Les activitats que permetran als estudiants aprendre els conceptes bàsics inclosos en aquest curs són :
1. Classes teòriques en les quals el/la professor/a explica els conceptes principals.
L'objectiu d'aquesta activitat és introduir les nocions bàsiques i guiar l'estudiant en els procés d'aprenentatge.
2. Problemes
En algunes assignatures s'inclouen llistats d'exercicis que els estudiants han de resoldre individualment o en
grup. Aquesta activitat té un objectiu doble. D'una banda, els estudiants treballen els conceptes teòrics
explicats a l'aula i, de l'altra banda, mitjançant aquesta pràctica desenvolupen les habilitats necessàries per a
resolució de problemes.
3. Classes pràctiques
El propòsit d'aquesta activitat és comentar i resoldre qualsevol dubte que els estudiants puguin haver tingut
resolent els exercicis. D'aquesta forma seran capaços d'entendre i corregir els errors que hagin pogut cometre
durant aquest procés.
4. Redacció d'assaigs
En algunes assignatures els estudiants redacten assaigs sobre temes proposats.
5. Hores de tutories
Els estudiants compten amb hores de tutories en les quals el/la professor/a els ajuda a resoldre els dubtes que
puguin tenir.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Lectures amb suport de TIC

37,5

1,5

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Resolució d'exercicis

37,5

1,5

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
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Tutories i monitorització del treball dels estudiants

62,5

2,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

79,5

3,18

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Tipus: Autònomes
Estudi, Lectures, Resolució d'exercicis, Assajos

Avaluació
El MEBA s'imparteix i s'avalua íntegrament en anglès. Només el domini acreditat de l'anglès permet cursar
aquest màster.
1. El mòdul es composa de diferents assignatures o parts impartides per diferents professors/es. La nota final
del mòdul s'obté com a mitjana de les notes de cada assignatura que integren el mòdul.
Es considera que s'ha superat satisfactòriament el mòdul si:
la nota de cada assignatura dins del mòdul és superior o igual a 3.0 (en una escala de 0 a 10), i
la nota final del mòdul és superior o igual a 5.0 (en una escala de 0 a 10).
IMPORTANT: Per tal de poder superar cada assignatura, els estudiants han d'haver assistit almenys al 80%
de les classes (els casos especials, degudament justificats, seran considerats de forma individual pels
professors/es juntament amb els coordinadors del MEBA).
Si un mòdul no s'ha superat, els coordinadors del MEBA demanaran al/la estudiant de presentar-se a
l'examen de recuperació d'aquelles assignatures que, segons la valoració dels coordinadors i els/les
professors/es, li puguin permetre superar el mòdul. Si l'estudiant aprova l'examen de recuperació, obtindrà un
5.0 en aquesta assignatura. Altrament, prevaldrà la nota obtinguda inicialment. El calendari dels exàmens de
recuperació es donarà a conèixer juntament amb les notes.
2. La nota - entre 0 i 10 - per a cada assignatura serà calculada per cada professor/a d'acord amb el seu criteri
i l'actuació de l'estudiant. Com a norma general, el 35% de la nota correspondrà a l'avaluació contínua
realitzada durant el curs i el 65% provindrà de l'examen final de cada assignatura. La duració i el tipus
d'examen final es fixa per part de cada professor/a.
3. Els exàmens finals són obligatoris. Els exàmens de recuperació només s'adrecen a aquells/es estudiants
que prèviament hagin fet l'examen final i l'hagin suspès.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen: Economia de la Salut i Polítiques de Salut

41.33%

4

0,16

1, 2, 3, 4, 6, 10

Examen: Polítiques Ambientals

21.66%

2

0,08

1, 2, 3, 5, 7, 10

Exercicis i assajos

35%

27

1,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia
Aquest màster universitari s'imparteix íntegrament en anglès. Consulteu, si us plau, la guia docent en anglès.
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