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L a infermeria espanyola està 
d’enhorabona! Per primera 
vegada a la història tens 

davant teu un ambiciós futur com a 
professional de la infermeria. Pots 
assolir l’excel·lència en la infermeria 
obtenint el títol oficial de Màster i el de 
Doctorat. Amb aquest bagatge seràs 
capaç d’aprofitar les noves oportunitats 
professionals que ofereixen els canvis 
en l’àmbit de la cura de la salut com 
a conseqüència de l’envelliment de la 
població, els avenços en biotecnologia, 
la biologia molecular, el sistema de 
cures integrades, la pràctica basada 
en l’evidència científica, la globalització 
del coneixement i els sistemes de 
comunicació.

La infermeria constitueix la professió 
majoritària en ciències de la salut 
i és la que més creix actualment. 
Internacionalment existeix una gran 
demanda de professionals de la 
infermeria amb titulació superior 
de Màster i Doctorat en Ciències 
de la Infermeria. La gestió de cures 
d’infermeria requereix cada vegada 
més un major nivell acadèmic, i el títol 
de Doctorat és un requeriment per a la 
docència universitària reglada. A més, 
per afrontar els reptes de les cures 
assistencials actuals es necessiten 
habilitats i coneixements avançats.

Els programes de Màster i de Doctorat 
en Ciències de la Infermeria de la 
Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC) estan dissenyats amb l’objectiu 
de preparar els professionals de la 
infermeria perquè puguin aprofitar les 
oportunitats d’aquest segle XXI.

El Màster en Ciències de la Infermeria 
de la UIC va néixer el 1999 (aleshores 
Graduat Superior en Ciències de 
la Infermeria) com a resposta a la 
demanda nacional de formació de 
segon i tercer cicle en Infermeria. 

Aquest programa de Màster i Doctorat 
té ple reconeixement oficial, ja que 
ha estat autoritzat per l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (DOGC: núm. 4623, 
28 d’abril de 2006) i pel Ministeri 
d’Educació i Ciència (BOE: núm. 
157, 11946, 3 de juliol de 2006), 
proporciona els fonaments per a la 
pràctica avançada de la infermeria 
i prepara els professionals de la 
infermeria per a llocs de treball de 
lideratge en l’entorn de la cura de 
la salut. El programa també va ser 
reconegut amb el Premi a la Innovació 
Docent del Col·legi Oficial d’Infermeria 
de Barcelona (desembre de 2006).

Els canvis actuals en matèria de salut i 
la necessitat de tenir un aprenentatge 
continu són elements fonamentals 
per al professional de la infermeria. 
La formació de Màster i Doctorat en 
Ciències de la Infermeria et permetrà 
fer una contribució pròpia de major 
impacte en la cura de la salut del segle 
XXI i tenir-hi noves oportunitats. A 
més, les feines per a les quals prepara 
el Màster estan, generalment, més 
remunerades i proporcionen un elevat 
nivell de desenvolupament personal i 
professional.

T’agraïm el teu interès.

Adelaida Zabalegui, 
RN, PhD, FEAN

Directora dels estudis 
d’Infermeria

ACCEPTA EL REPTE
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EL MÀSTER

L a complexitat i la sofisticació 
de les cures de la salut actuals 
requereixen una formació 

superior en infermeria per aconseguir 
l’excel·lència en la pràctica professional. 
L’envelliment de la població i el 
desenvolupament cientificotecnològic 
generen pacients més crítics que 
requereixen cures d’infermeria 
avançada basades en noves 
competències.

El Màster i Doctorat en Ciències 
de la Infermeria és un programa 
interuniversitari oficial que s’imparteix 
dins d’una xarxa integrada per vuit 
universitats espanyoles i una universitat 
belga. La seva finalitat és formar 
investigadors i especialistes en ciències 
de la infermeria per dur a terme 
una recerca que permeti ampliar el 
coneixement de les dimensions socials, 
culturals, polítiques i psicològiques del 
fenomen integral de les cures en el 
procés de salut/malaltia en la persona, 
la família i la comunitat en les diferents 
dinàmiques dels sistemes sanitaris.

L’objectiu final del programa és oferir 
una formació que permeti adequar els 
serveis de salut i la qualitat de vida a 
l’inici del segle XXI i, en definitiva, aportar 
noves eines teòriques i metodològiques 
per a les cures en una societat canviant 
i complexa, alhora que es contribueix a 
millorar la salut i la qualitat de vida de les 
persones en totes les seves dimensions 
(biològiques, psicològiques i socials).

El pla d’estudis d’aquesta titulació està 
dissenyat de manera que pugui ser 
compatible amb l’exercici professional 
mitjançant classes en horari intensiu dos 
dies per setmana. L’elaboració de la tesi 
doctoral després de finalitzar aquest 
màster permet a l’alumne assolir el grau 
acadèmic oficial de doctorat, el més 
elevat de l’educació superior.

• Discutir les bases històriques, 
teòriques i filosòfiques de la ciència 
de la infermeria.

• Dissenyar i executar la planificació, 
les actuacions i l’avaluació en el 
camp de les cures d’infermeria 
tenint en compte diferents 
demandes de salut segons 
problemes, edat i context social.

• Capacitar els estudiants que 
accedeixin al programa per 
aplicar els mètodes i les tècniques 
necessaris per a l’exercici de la 
docència de grau i postgrau.

• Capacitar l’alumne per gestionar 
els recursos que tingui a 
l’abast en qualsevol empresa 
sociosanitària i en qualsevol nivell 
de l’organigrama.

• Promoure el desenvolupament 
de línies de recerca orientades a 
l’exercici professional i que serveixi 
com a punt de partida per a la 
realització de la tesi doctoral.

EN DEFINITIVA, EL PROGRAMA 
PERSEGUEIX ELS SEGÜENTS 
OBJECTIUS:
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MÀSTER OFICIAL
El Màster en Ciències de la Infermeria 
és un programa amb ple reconeixement 
oficial. Els màsters oficials són la 
concreció de la nova configuració 
dels ensenyaments universitaris en el 
marc de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES). Aquests nous estudis 
universitaris harmonitzen la durada, els 
mètodes d’aprenentatge i l’avaluació 
de les activitats acadèmiques de les 
universitats europees per facilitar la 
mobilitat de l’estudiant, la seva integració 
professional en el mercat laboral europeu 
i la recerca. Els màsters oficials tenen 
una càrrega lectiva que oscil·la entre els 
60 i els 120 crèdits ECTS (crèdit europeu 
que equival a 25-30 hores lectives i de 
treball de l’alumne), i una durada d’un a 
dos cursos acadèmics. A més, si es vol 
seguir la carrera acadèmica i de recerca, 
els màsters oficials són la via ordinària 
d’accés al doctorat, el qual comprèn 
l’elaboració i la presentació d’una tesi 
doctoral.

AVALUACIÓ DE 
QUALITAT I PREMI A 
LA INNOVACIÓ
El programa compta amb l’avaluació de 
qualitat de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU 
Catalunya), que pertany a la European 
Association for Quality Assurance in 
Higher Education (ENQA) i efectua, amb 
caràcter independent, avaluacions dels 
estudis, el professorat, els serveis i el 
conjunt de les institucions universitàries 
d’acord amb rigorosos estàndards 
internacionals.

Una mostra del reconeixement del 
Màster per part del col·lectiu professional 
de la infermeria és que el Col·legi Oficial 
d’Infermeria de Barcelona li atorgués el 
Premi a la Innovació Docent l’any 2006.

BENEFICIS DEL 
PROGRAMA
Els alumnes de les darreres edicions del 
programa han identificat els següents 
beneficis després del seu pas per la UIC:

• Elevat nivell d’aprenentatge 
• Benefici personal/professional
• Millora de l’estatus professional
• Utilització de les competències 

adquirides
• Major participació en la millora 

assistencial
• Assoliment del nivell d’expert
• Obtenció d’un grau acadèmic més 

elevat
• Millora en la cura al pacient i la seva 

família
• Promoció de la innovació
• Foment de la iniciativa en la 

discussió infermera
• Impacte en la unitat de treball
• Possibilitat d’afrontar els reptes de 

les cures d’infermeria
• Major col·laboració amb altres 

professionals de la salut
• Obtenció d’informació a través de 

les tecnologies de la informació
• Potenciació de la col·laboració amb 

altres unitats d’infermeria
• Facilitat per trobar una nova feina
• Contribució al desenvolupament 

professional de la infermeria
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EL PLA D’ESTUDIS

ESTRUCTURA

CURS
ASSIGNATURES

TOTALS
COMUNES ITINERANTS OPTATIVES

1r

2n

TOTALS

38,5 14 7,5 60

41,5 11 7,5 60

80 25 15 120

DURADA
El pla d’estudis té una càrrega total de 
120 crèdits ECTS dividits en dos cursos 
acadèmics (60 ECTS cada curs).

CALENDARI
El període de classes del Màster 
comença al final de setembre i acaba al 
final de juny.

HORARI
Les classes s’imparteixen els dijous 
de 16.00 h a 21.00 h i els divendres 
de 8.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 
20.30 h. L’assistència a les classes 
no és obligatòria, per tal de facilitar 
la compatibilització amb l’horari 
professional dels estudiants, però és 
molt recomanable per finalitzar el curs 
amb èxit.

LLOC
Campus Sant Cugat
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LÍNIES DE RECERCA
Algunes de línies de recerca en 
Infermeria de la UIC són:

• Envelliment 
• Cures oncològiques
• Estrès, afrontament, adaptació i 

qualitat de vida
• Autocura, cuidadors principals, 

dependència i fragilitat
• Desenvolupament curricular
• Competències, grau i postgrau 

d’infermeria
• Metodologia educativa
• Immigració
• Aprenentatge cooperatiu 
• Gènere i salut
• Cultures organitzatives en entitats 

hospitalàries
• Violència i professionals sanitaris
• Desenvolupament d’instruments de 

mesura

«Sens dubte, la qualitat 
tècnica és una competència 
imprescindible per a una 
infermera, però difícilment es 
pot assolir si no es posen per 
davant la sensibilitat assistencial, 
la responsabilitat i l’actitud 
activa per a un aprenentatge 
continu. Aquestes són qualitats 
que valorem per sobre de tot a 
l’hora de seleccionar els nostres 
professionals i les hem pogut 
constatar entre els alumnes 
i les alumnes d’Infermeria de 
la Universitat Internacional de 
Catalunya.»

Sra. M. Pilar Gili

«A mi juicio, merece la pena 
destacar que la UIC aumenta 
cada año su implicación en la 
fundamentación científica del 
trabajo de la enfermería y su 
presencia en los principales foros 
y agencias de financiación de la 
investigación de cuidados.»

Mª Teresa Moreno 
Casbas

Sotsdirectora de Formació i 
Desenvolupament Professional
Corporació Sanitària Parc Taulí

Directora de la Unidad de Coordinación y 
Desarrollo de la Investigación en Enfermería
Subdirección General de Investigación 
Sanitaria (Instituto de Salud Carlos III)
Ministeri de Sanitat
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BLOC I: INFERMERIA AVANÇADA (38,5 ECTS)

EL PLA D’ESTUDIS

ASSIGNATURES

DENOMINACIÓ DESCRIPCIÓ

MATÈRIES COMUNES
ECTS

Teories i Models 10 Paradigmes científics. Epistemologia de la ciència infermera. Anàlisi i avaluació de les teories i els 
models en infermeria. Aplicació de les teories d’infermeria en la pràctica assistencial, la gestió, la 
docència i la recerca.

Bioètica I 2,5
Fonaments filosòfics i morals de la bioètica. Ètica, deontologia i dret. Ètica i ciències de la vida. 
Ètica assistencial: drets personals, principis jurídics i normes legals. Ètica de la cura. Bioètica. 
Problemàtica ètica en la pràctica infermera. Metodologia per a la presa de decisions clíniques. 
Comitès d’ètica assistencials.

Cures i Noves 
Demandes
de Salut

15 Anàlisi i perspectives de la demanda de salut. Judici clínic: problemes actuals i solucions per al 
seu desenvolupament. Models de raonament clínic. Guies de pràctica clínica. Pràctica infermera 
en situacions complexes: el pacient adult en unitats de crítics i els pacients crònics. Dolor, 
discapacitat i mort. Revisió de noves tecnologies. Recursos sociosanitaris. Atenció a la família. 

Societat i Salut 5
Sociologia de la salut: perspectives i mètodes. Grups socials amb necessitats específiques de 
cures. Estudi del sector sanitari des de la perspectiva sociològica. Claus econòmiques, polítiques 
i culturals de les relacions entre els sistemes socials, la salut i la malaltia. Indicadors socials de 
salut.

Psicologia de la Salut 6 Psicologia de la salut. Recursos i habilitats per a la intervenció infermera en les diverses etapes del 
cicle vital i les diferents situacions de salut. La comunicació interpersonal en el treball en equip.

BLOC II: GESTIÓ (11 ECTS)

Economia de la Salut 5 Macroeconomia-microeconomia. Sistemes de salut. Avaluació econòmica.

Gestió de Serveis de 
Salut i Sociosanitaris 

6 Gestió de serveis de salut. Planificació sanitària. Innovació i gestió del canvi. Valors professionals i 
cultura institucional. Gestió de persones, processos i productes. Creació d’empreses. Tècniques 
d’organització del treball. Gestió de recursos materials. Garantia de qualitat. Registre i mesura 
d’activitats. Desenvolupament professional.
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BLOC III: INVESTIGACIÓ (22 ECTS)

Anglès Tècnic 14 Comprensió lectora d’articles d’investigació.

Metodologia de la 
Investigació II

Anàlisi de dades. Interpretació de resultats. Comunicació científica.

Bioètica II 2 Ètica de la investigació i la llibertat científica. Ètica de l’experimentació humana i la manipulació 
genètica. Comitès ètics de la investigació clínica.

BLOC IV: DOCÈNCIA (8,5 ECTS)

Metodologia 
Educativa

8,5 Models pedagògics i paradigmes educatius. Planificació educativa i tècniques de programació. 
El procés d’aprenentatge i els recursos didàctics. Objectius educatius. El procés educatiu i les 
tècniques d’avaluació.

DENOMINACIÓ DESCRIPCIÓ

MATÈRIES COMUNES
ECTS

MATÈRIES ITINERANTS DE LA UIC (Obligatòries)

Projecte de Recerca 11 Desenvolupar un projecte de recerca en l’àmbit de la infermeria. Potenciar el pensament crític i la 
capacitat de resolució de problemes i prendre consciència de la recerca com un compromís per al 
desenvolupament de la ciència de la infermeria.

MATÈRIES OPTATIVES (15 ECTS)

Assignatures optatives de 2,5 ECTS cadascuna a escollir entre l’oferta de les universitats participants.

Metodologia de la 
Investigació I

10 El mètode científic. Documentació i terminologia científica. Problemes d’investigació. Dissenys 
d’investigació, mesurament i recollida de dades.

ECTSDENOMINACIÓ DESCRIPCIÓ

11

DESCRIPCIÓ
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ELS ESTUDIANTS

DIRIGIT A
Diplomats i diplomades en 
Infermeria i altres titulacions de 
Ciències de la Salut.

VIES D’ACCÉS
Pot sol·licitar l’admissió al Màster 
qualsevol persona que compleixi un 
dels següents requisits:

1· Tenir un títol universitari oficial de 
diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica, magisteri, 
llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura.

2· Tenir un títol de grau de la nova 
estructura d’estudis que s’implantarà.

3· Haver cursat tres anys d’estudis 
i un mínim de 180 crèdits dels 
plans d’estudi actuals i que els 
crèdits superats continguin tota la 
troncalitat del primer cicle actual 
d’estudis universitaris oficials.

4· Haver cursat 180 crèdits ECTS 
d’un títol de grau de la nova 
estructura d’estudis, sempre 
que aquests incloguin tots els 
continguts formatius comuns d’un 
títol de grau.

5· Tenir un títol atorgat per una 
universitat estrangera i homologat 
amb un títol que permeti l’accés al 
Màster.

6· Tenir un títol atorgat per una 
universitat estrangera que acrediti 
un nivell de formació equivalent 
al dels títols espanyols de grau 
i que en el país en què es va 
expedir permeti accedir a estudis 
de postgrau (el títol no quedarà 
homologat, però una vegada 
superats els estudis, el títol de 
màster que s’obté sí que tindrà 
plena validesa).

CRITERIS 
D’ADMISSIÓ
El títol més adient para accedir al 
Màster és el de Diplomatura en 
Infermeria, de l’estructura actual 
d’estudis universitaris (o el de Grau 
en Infermeria una vegada estigui 
implantat). Per aquest motiu tindran 
prioritat d’accés els alumnes que 
tinguin aquest títol. S’estudiaran els 
casos d’alumnes procedents d’altres 
titulacions de ciències de la salut, que 
hauran de cursar complements de 
formació si la Comissió d’Admissions 
ho considera oportú. També 
s’estudiaran els casos d’alumnes 
procedents d’altres titulacions 
d’accés, segons la normativa i la 
titulació cursada.

«Vaig iniciar els meus estudis de 
segon cicle a la UIC perquè volia 
ampliar els meus horitzons en un 
món tan apassionant com és el 
de la infermeria. Arribar a poder 
entrellaçar la seva complexitat 
tant en gestió, investigació i 
docència com en assistència 
és, segons el meu parer, la base 
del desenvolupament d’una 
concepció, d’un abordatge i d’una 
pràctica més àmplia de la realitat 
i del coneixement. Realitzar el 
segon cicle i el programa de la 
doble titulació amb la Hogeschool 
Zeeland (Holanda) m’ha permès 
l’entrada en un projecte de recerca 
de la RED finançat per l’Institut de 
Salut Carlos III i també poder iniciar 
els meus estudis de Doctorat en 
Infermeria: Pràctica i Educació.»

Encarna Rodríguez 
Higueras

Promoció 2003
Professora Ajudant d’Infermeria
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EL PROFESSORAT

E l professorat del Màster en 
Ciències de la Infermeria està 
compost, majoritàriament, per 

experts assistencials que participen 
activament en projectes de recerca i 
innovació clínica.

DIRECCIÓ
Adelaida Zabalegui
Doctora en Infermeria per la New York 
University (NYU). Master in Nursing Science 
(NYU). Especialitat en Docència (UNAV). 
Diplomada en Infermeria (UNAV). Directora 
d’Infermeria de la UIC.

PROFESSORS
Albert Balaguer
Doctor en Medicina i Cirurgia per la UAB. 
Especialitat en Pediatria i àrees específiques. 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UB). Acreditació 
en Neonatologia per la Asociación Española 
de Pediatría i per la Sociedad Española de 
Neonatología. Director del Centre d’Estudis i 
Recerca de Bioètica de la UIC.

Mª Dolores Bardallo
Diploma d’Estudis Avançats per la Universitat 
d’Alacant. Llicenciada en Infermeria (Hogeschool 
Zeeland, Holanda). Diplomada en Infermeria (U. 
de Sevilla).

Miquel Bastons
Doctor en Filosofia per la UNAV. Doctor en 
Direcció d’Empreses per l’IESE (UNAV). 
Llicenciat en Filosofia (UNAV). Vicedegà de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de 
la UIC.

Ignacio Blanco
Doctor en Medicina i Cirugia per la UAB. 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UB). Acreditat 
en Genètica per la Asociación Española de 
Genética. Coordinador de la Unitat de Consell 
Genètic, Servei de Prevenció i Control del 
Càncer del ICO.

Esther Cabrera
Diploma d’Estudis Avançats per la UIC. 
Llicenciada en Humanitats (UIC). Postgrau 
en Infermeria Intensiva (UAB). Diplomada en 
Infermeria (UAB).

Carlos Carreras
Llicenciat en Psicologia (UB).

Núria Casals
Doctora en Farmàcia per la UB. Màster en 
Economia de la Salut i Gestió Sanitària (UB/UPF). 
Llicenciada en Farmàcia (UB). Degana de la 
Facultat de Ciències de la Salut de la UIC. Cap 
de l’Àrea de Biologia Molecular i Cel·lular de la 
UIC.

Josep Clotet
Doctor en Biologia Molecular per la UAB. 
Llicenciat en Ciències Biològiques (UAB).

Josep Corcó
Doctor en Filosofia i Lletres (Filosofia) per la 
UNAV. Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filosofia i 
Ciències de l’Educació) (UNAV).

Carmen Domínguez
Doctora en Ciències Polítiques i Sociologia per la 
Ecole des Hautes Etudes en Sciencies Sociales 
(París, França). Llicenciada en Sociologia 
(U. Complutense de Madrid). Diplomada en 
Infermeria (UAB).

Miguel Ángel Escobar
Master in Nursing Sciences (Université de 
Montréal). Diploma en Disseny i Estadística 
en Ciències de la Salut (UAB). Diplomat en 
Infermeria (U. de Extremadura).

Xavier Escribano
Doctor en Filosofia per la UB. Llicenciat en 
Filosofia i Ciències de l’Educació (UB).

Albert Gallart
Doctor en Envelliment Humà per la UIC. Màster 
en Gestió de Serveis d’Infermeria (UB). Llicenciat 
en Humanitats (UIC). Diplomat en Infermeria (UB).

Pedro Gallo
Doctor en Social Policy and Administration per 
la London School of Economics (LSE, University 
of London). Master in European Social Policy 
(LSE). Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials (UB).

Francisco Gil
Doctor en Psicologia per la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid. Llicenciat en Psicologia (U. 
Complutense de Madrid).

Montserrat Girabent
Llicenciada en Matemàtiques, especialitat 
Estadística (UB).

Pilar Gual
Doctora en Medicina i Cirurgia per la UNAV. 
Especialitat en Psiquiatria (U. de Zaragoza). 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia (UAB).

Sergio Haimovich
Llicenciat en Medicina (UAB).

Mª Victoria Roqué
Doctora en Filosofia per la UB. Doctora en 
Teologia per la UNAV. Llicenciada en Teologia 
(UNAV). Llicenciada en Filosofia i Lletres (UB).

Sonia Sánchez
Doctora en Psicologia per la UAB. Llicenciada en 
Psicopedagogia (UAB).

Josep Vila
Màster en Economia i Direcció d’Empreses per 
l’IESE (UNAV). Llicenciat en Ciències (UAB).

Sergio Vives
Doctor en Estadística per la UB. Llicenciat en 
Medicina (UB).
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LA UIC

La Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC) és una 

institució privada sense 
ànim de lucre promoguda 

per la Fundació Familiar 
Catalana. Des de l’any 

1997, la UIC busca servir 
la societat a través d’una 

formació universitària 
integral de qualitat i 
promoure la recerca 

segons els principis de 
l’humanisme cristià.

La UIC proposa un model docent 
basat en l’excel·lència acadèmica 
que es caracteritza per impartir 
classes en grups reduïts i per oferir un 
ensenyament pràctic i personalitzat que 
potencia al màxim les competències 
instrumentals. El projecte docent té 
un marcat caràcter internacional i es 
desenvolupa en estreta col·laboració 
amb el món professional.

La Universitat compta amb els millors 
mitjans tècnics i un gran equip humà 
distribuïts en dos campus, el de 
Barcelona (amb 2 edificis de 13.000 
m2 a la zona alta de la ciutat) i el de 
Sant Cugat (amb més d’11.000 m2 
a l’Hospital General de Catalunya), 
que fan possible que cada dia 
l’estudiant sigui l’actor protagonista 
de la vida universitària. Els més de 
3.500 estudiants de la UIC disposen, 
entre d’altres, dels següents serveis 
universitaris:

• Allotjament i Beques

• Esports

• Relacions Internacionals

• Biblioteca

• Idiomes

• Informàtica

• Orientació Acadèmica i 
Professional

• Associació d’Antics Alumnes i 
Amics

• Clínica Universitària d’Odontologia

• Capellania

• Solidaritat
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Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès

EL CAMPUS
SANT CUGAT
La Facultat de Ciències de la Salut 
està situada a l’Hospital General 
de Catalunya (accés sud), a Sant 
Cugat del Vallès, i compta amb una 
superfície per a l’ús acadèmic de més 
d’11.000 m2. 

En aquest campus hi ha la Clínica 
Universitària d’Odontologia (CUO), la 
sala de dissecció de l’Àrea d’Estructura 
i Funció del Cos Humà, el laboratori 
d’anatomia (“osteoteca”), el laboratori de 
bioquímica, el laboratori de microscopia, 
els gimnasos de fisioteràpia, el 
laboratori de simulació d’infermeria, la 
biblioteca, les aules d’informàtica, la sala 
d’autoaprenentatge d’idiomes i altres 
instal·lacions a disposició dels estudiants 
de la UIC.

El campus Sant Cugat disposa d’una 
excel·lent xarxa de comunicacions, 
tant des del Vallès com des de 
la ciutat de Barcelona. Té una 
estació pròpia dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (estació 
Hospital General) i un enllaç directe 
amb l’autopista A-7. A més, el 
campus està dotat d’espais destinats 
a zona d’aparcament.
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PROCÉS D’ADMISSIÓ

PROCÉS D’ADMISIÓ
Si t’interessa cursar el Màster en Ciències de la Infermeria de la UIC pots participar 
en el procés d’admissió seguint els passos següents:

1· Emplenar el formulari de sol·licitud d’admissió (document descarregable en PDF 
o inscripció en línia, ambdós disponibles al lloc web del Màster).

2· Lliurar al Servei d’Informació i Admissions la documentació següent (vegeu vies 
d’accés i dades de contacte):

Alumnes amb títol universitari oficial espanyol
· Fotocòpia autentificada del títol o del document d’homologació del títol o 

resguard de pagament de la taxes d’emissió

Alumnes amb estudis universitaris oficials espanyols no finalitzats
· Còpia autentificada del contingut de les assignatures superades

Alumnes amb títol universitari oficial estranger
· Fotocòpia legalitzada del títol
· Còpia autentificada del contingut de les assignatures del pla d’estudis
· Certificat que indiqui que el títol faculta per realitzar estudis de postgrau en el 

país on va ser expedit

En tots els casos
· Certificat de notes dels estudis universitaris cursats
· 2 fotografies de mida carnet
· Fotocòpia del DNI o del passaport
· Currículum vitae actualitzat
· Fotocòpia autentificada d’altres títols universitaris, inclosos títols de postgrau

3· Realitzar una entrevista personal, si escau.

FINANÇAMENT
La UIC té convenis amb diferents 
entitats bancàries per al finançament 
del curs en condicions molt 
avantatjoses. A més, existeixen entitats 
públiques i privades que ofereixen 
beques i ajudes l’estudi. Informa-te’n.

CONTACTE

Servei d’Informació i 
Admissions

Universitat Internacional
de Catalunya
Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
Telèfon: 932 541 800
Fax: 934 187 673
e-mail: postgrau@uic.es
Web: www.uic.es/masterenf 
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www.uic.es

Les dades que conté aquest imprès són a títol informatiu. La seva vigència s’haurà de contrastar en el moment de formalitzar la inscripció. D’acord amb el que es disposa 
a la LOPD 15/1999 i a la Instrucció 1/1998 de l’Agència de Protecció de Dades, s’INFORMA la persona interessada que podrà exercir els drets d’accés, de rectifica-
ció, de cancel·lació o d’oposició sobre les seves dades, tot enviant una carta a la UIC (Immaculada, 22 - 08017 Barcelona), o bé un correu electrònic a datos@uic.es
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Informació

Tel. 932 541 800

postgrau@uic.es

www.uic.es/masterenf

Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès


