
El Màster en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat s'adreça a 
graduats en els diversos títols de ciències experimentals (biologia, 
química, biotecnologia, bioquímica), de la salut (medicina, farmàcia, 
veterinària) i d'ensenyaments tècnics (enginyers químics, agrònoms) i, 
en general, a tots els llicenciats o graduats amb una formació àmplia en 
ciències de la vida.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

ADREÇAT A

Tenir del títol de grau o equivalent i complir els requisits d'admissió 
establits per la normativa vigent (art. 14 RD1393/2007).

De les 20 places oferides, el contingent general estarà constituït per 14 
places, que es reserven a llicenciats en titulacions cientificotècniques 
afins a la biologia (biologia, química, biotecnologia, bioquímica, 
medicina, farmàcia, veterinària, agrònoms, enginyer químic, entre 
d'altres) que hagen finalitzat els estudis durant els cinc cursos 
acadèmics anteriors al de començament del Màster. Les altres 6 places 
es destinen a llicenciats d'aquestes mateixes titulacions que no 
complisquen el requisit anterior. En cas de no cobrir-se aquestes 6 
places passaran a integrar el contingent general.

El criteri d'admissió per al contingent general serà d'acord amb la 
qualificació global en l'expedient acadèmic de la titulació. En cas 
d'empat, es prioritzarà l'alumne que haja cursat la titulació en menys 
temps i, si persisteix l'empat, la Comissió Acadèmica de Màster dirimirà 
l'assumpte  amb una entrevista als candidats implicats.

Per a la resta de places els criteris d'admissió consideraran l'expedient 
acadèmic de l'alumne (6 punts), l'activitat investigadora (3 punts) i 
l'experiència professional prèvia (1 punt), d'acord amb el barem que la 
Comissió Acadèmica de Màster ha d'aprovar abans de l'obertura del 
període de preinscripció d'alumnes. 

Biotecnologia 
per a la Salut i 
la Sostenibilitat

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic des de maig fins a 
setembre, en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admès/a se t'indicaran els passos a seguir, perquè 
pugues matricular-te on-line en la Facultat de Ciències de la Universitat 
d'Alacant a través d'UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana, mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html 

PREINSCRIPCIÓ, MATRICULA I TAXES

 
Facultat de Ciències
master.ciencies@ua.es
965903557
965903781
web.ua.es/va/masters-oficials.html
ciencias.ua.es/va/estudios/master/biotecnologia-per-a-la-salut-i-la-
sostenibilitat.html
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



El Màster consta de 60 crèdits, dels quals 15 constitueixen el mòdul 
fonamental obligatori i altres 15 el treball de final de Màster (obligatori). 
Per als altres 30, cal escollir 22-30 crèdits del mòdul específic i completar 
fins a 30 crèdits amb assignatures del mòdul optatiu de lliure configuració 
pertanyents al programa formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la 
Vida.

L'objectiu d'aquest màster és formar professionals en l'àmbit de la 
investigació en biotecnologia orientada a la salut en un sentit ampli i al 
desenvolupament de processos i productes basats en éssers vius que 
contribuïsquen a millorar la sostenibilitat en l'ús dels recursos naturals. El 
màster pretén l'especialització dirigida a l'adquisició de competències 
fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de 
coneixements avançats i al domini de tècniques i habilitats 
d'avantguarda. En conseqüència, els egressats d'aquest màster disposaran 
de sòlids coneixements de biologia molecular i cel·lular, enginyeria 
genètica i biologia de sistemes, que els permetran desenvolupar 
investigació en biotecnologia bàsica d'excel·lència i promoure una 
investigació competitiva aplicada a la salut i a la sostenibilitat, en la qual 
la biotecnologia siga el mitjà principal per a aconseguir-la. 

Es pretén una orientació multidisciplinària, que resulta de gran utilitat per 
a l'adaptació de l'estudiant a l'àmbit professional extremadament dinàmic 
d'aquests sectors del coneixement i facilitar-li la participació en projectes 
d'investigació d'alt nivell, que cada dia requereixen més actuació sinèrgica 
de diversos grups d'investigació amb aproximacions experimentals 
diferents.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

PLA D'ESTUDIS

Catàlisi Asimètrica: Organocatàlisi i Catàlisi amb Metalls (4)
Química Farmacèutica Industrial (3)
Ressonància Magnètica Nuclear Avançada (3)

TREBALL FI DE MÀSTER (15 ECTS obligatoris)

El TFM implica elaborar, presentar i defensar un treball sobre un tema 
relacionat amb les línies d'investigació que s'ofereixen en l'itinerari de 
Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat. Aquest treball, que estarà 
sempre supervisat per un tutor universitari, permetrà l'aprofundiment en el 
coneixement i l'aplicació pràctica dels principis i les metodologies de la 
biotecnologia, a més de l'adquisició de les destreses i competències 
descrites en els objectius generals del títol.

TREBALL 
FI DE MÀSTER

(15 c) 25%

MÒDUL ESPECÍFIC 
BIOTECNOLOGIA PER A LA 
SALUT I LA SOSTENIBILITAT

(22-30 c) 40-50%

MÒDUL FONAMENTAL
(15 c) 25%

MÒDUL OPTATIU DE 
LLIURE CONFIGURACIÓ

(0-8 c) 0-10%

(6
0
 c

)

MÒDUL FONAMENTAL (15 ECTS obligatoris)
Seminaris en Biociències (2)
Patents, Propietat Intel·lectual, Desenvolupament i Gestió d'Empreses 
Derivades (spin-off) (3)
Documentació, Comunicació i Divulgació en Biociències (3)
Disseny Experimental en Ciències de la Salut (3)
Tècniques de Processament d'Imatge i Anàlisi de Senyal en Biociències (3)
Aspectes Socials, Ètics i Legals en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida (1)

MÒDUL D'ESPECIALITZACIÓ (22-30 ECTS optatius)
Laboratori de Biotecnologia (8)
Introducció a Tècniques Avançades d'Anàlisi Molecular i Diagnòstic (3)
Modificació Genètica d'Organismes (2)
Anàlisi Estructural i Funcional de Proteïnes (2)
Proteòmica i Genòmica Funcional (2)
Marcadors Moleculars i Aplicacions en Ciències de la Vida (2)
Microbiologia Molecular (2)
Senyalització i Regulació de l'Expressió Gènica (2)
Enginyeria de Proteïnes i Disseny Molecular (2)
La Factoria Cel·lular: Enginyeria i Farmacognòsia de Productes Naturals 
Bioactius (4)
Biotecnologia Agrícola (2)
Biotecnologia d'Aliments (2)
Biotecnologia Ambiental (2)

MÓDULO OPCIONAL (0-8 ECTS optatius)
Senyalització Intracel·lular i Intercel·lular (2)
Avanços en Neurociències (2)
Models d'Investigació Bàsica en l'Estudi de Malalties: de la Biofísica a la 
Patologia dels Canals Iònics (3)
Models d'Investigació Bàsica en l'Estudi de Malalties: Malalties 
Neurodegeneratives de la Retina (3)
Genètica Humana: Diagnòstic Genètic i Reproducció Assistida (3)
Nutrició en la Salut i en la Malaltia (2)
Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa (2)
Audiologia Clínica (2)
Models Animals en Experimentació (1)
Tècniques Funcionals de Diagnòstic (2)
Avanços en Tècniques Cel·lulars i Tissulars (2)
Avanços en Cultius Cel·lulars (2)
Anàlisis Clíniques: Bioquímiques i Microbiològiques (2)
Transformacions Bioorgàniques (3)
Síntesi amb Compostos Organometàl·lics (3)
Metodologies en Síntesi Asimètrica (2)
Síntesi en fase sòlida, Química Combinatòria i Anàlisi d'Activitat Biològica (3)
Materials Orgànics Avançats (3)
Fonaments Farmacològics per al Disseny de Nous Fàrmacs (4)
Anàlisi Biorgànica mitjançant Espectrometria de Masses (3)


