
El perfil d'ingrés apropiat d'aquest màster es correspon amb titulacions 
de l'àmbit de les ciències de la salut i, concretament, els graus en 
infermeria i nutrició humana i dietètica, medicina i altres titulacions de 
ciències experimentals i ciències socials (estadística, psicologia, 
sociologia, antropologia, economia, enginyeria, dret, educació i 
magisteri o periodisme).

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés, t'indicarem els passos per a matricular-te en 
línia, a la teua facultat o escola, 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

Facultat de Ciències de la Salut
facu.salut@ua.es
965 90 35 12
web.ua.es/va/masters-oficials.html
fcsalud.ua.es

Segueix-nos en:

ADREÇAT A PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

INFORMACIÓ I CONTACTE

L'admissió es farà d'acord amb el títol de grau, o equivalent, que el candidat 
presente per a l'accés, segons aquest barem:

1. Ciències de salut: infermeria, nutrició humana i dietètica, medicina: 4 
punts.

Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'honor: 4

2. Altres titulacions: estadística, psicologia, sociologia, antropologia, 
economia, enginyeria, dret, educació i magisteri, periodisme: 3 punts.

Aprovat: 0,75
Notable: 1,5
Excel·lent: 2
Matrícula d'honor: 3

Els criteris d'admissió són aquests:
Expedient acadèmic: 70 %
Carta en què l'aspirant exposa les raons per les quals vol fer el Màster: 
20 %
Formació de  postgrau relacionada amb el Màster: 10 %

La selecció s'aplicarà si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides. 
El nombre màxim d'estudiants admesos en el programa és 20.
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

El programa de doctorat en ciències de la salut de la Universitat d'Alacant 
és clarament pluridisciplinari, cosa que es correspon amb una demanda 
per part de l'alumnat igualment pluridisciplinària.

La Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant ofereix, a 
més del grau en infermeria, ofereix el grau en nutrició humana i dietètica. 
Per això, és bo plantejar un màster d'investigació generalista, que puga 
donar cabuda a tots els graduats que vulguen fer camí en la investigació i 
permeta aprofitar aquest capital humà de base per a fonamentar els 
investigadors en formació.

Aquest  pla d'estudis s'emmarca en el RD 1393/2007 del 29 d'octubre. El 
contingut de les matèries seguix l'estructura del mètode científic, s'inicia 
amb la pregunta d'investigació i finalitza en la comunicació dels resultats 
científics. D'altra banda, les optatives presentades permeten a l'alumnat 
integrar-se en els principals grups d'investigació de la Facultat de Ciències 
de la Salut durant els estudis del Màster. Amb l'elecció de les optatives els 
alumnes poden aprofundir, segons l'interés propi, en aspectes com (1) 
l'establiment de mecanismes d'avaluació de resultats en salut des de la 
perspectiva del pacient, com a indicador de l'efectivitat de les 
intervencions sanitàries aplicades; (2) l'anàlisi de l'efecte potencial que les 
polítiques, les estratègies i els plans tenen en la salut i en la salut pública, 
amb estudis de gènere, classe i ètnia com una eina notable per a 
comprendre l'etiologia i el control de les malalties en dones i homes; (3) 
l'adquisició de la dimensió cultural de les cures, identificant les diverses 
cultures com a principal origen de la infermeria transcultural o (4) el 
disseny d'estudis d'investigació coherents amb les prioritats d'investigació 
en infermeria i salut comunitària.

Les competències generals del títol són:
Argumentar les característiques del coneixement científic i 
diferenciar-lo d'altres formes de coneixement tenint en compte 
diferents criteris de demarcació.
Argumentar les característiques ontològiques, epistèmiques i 
metodològiques dels paradigmes d'investigació explicatiu i 
hermenèutic interpretatiu, l'evolució dels discursos en el temps i la 
situació actual de pluralisme metodològic.
Ser capaç d'argumentar els principis de la pràctica basada en 
l'evidència.
Argumentar les relacions entre els objectius principals de diverses 
ciències de la salut, els mètodes d'investigació més utilitzats i les 
repercussions per a generar diferents tipus d'evidències.
Argumentar les fases del procés d'investigació i les relacions entre 
aquestes.
Identificar les línies d'investigació més rellevants en la seua àrea de 
coneixement.

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

Plantejar preguntes d'investigació i formular objectius i hipòtesis 
d'investigació.
Ser capaç de valorar críticament les diverses fonts d'informació 
documentals, a partir de la qüestió i els objectius d'investigació 
plantejats, per a realitzar cerques ajustades i obtenir resultats 
pertinents.
Dissenyar els estudis d'investigació més convenients per a respondre 
preguntes d'investigació, considerant criteris de qualitat metodològica 
i de viabilitat.
Valorar la qualitat i viabilitat de distintes estratègies, eines o 
instruments per a obtenir dades o informació i dissenyar estratègies 
d'implementació.
Preparar la informació o les dades obtingudes, valorar les diverses 
estratègies d'anàlisi i fer l'anàlisi esmentada.
Interpretar i comprendre els resultats d'investigació del seu àmbit 
científic.
Redactar diversos tipus de comunicats científics, considerant les 
normatives internacionals de caràcter general i les diverses 
convocatòries de finançament.
Aplicar les directrius generals per a redactar els informes i les 
indicacions específiques de les revistes científiques o congressos, a 
més dels llistats de verificació, d'acord amb els dissenys impulsats per 
institucions o moviments internacionals.

La modalitat d'impartició de l'ensenyança en este màster universitari és de 
caràcter semipresencial i en castellà.

PLA D'ESTUDIS

EIXIDES PROFESSIONALS O ACADÉMIQUES

El Màster en Investigació en Ciències de la Salut s'ajusta als continguts del 
programa proposat i es correspon a la formulació i estructura clàssiques 
dels manuals i programes de formació avançada en investigació en 
ciències de la salut. El programa formatiu comprén totes les fases del 
mètode científic, des de la formulació de preguntes d'investigació fins a la 
redacció de comunicats científics (des del projecte d'investigació fins a la 
publicació d'articles), considera les dues tradicions investigadores en 
l'àmbit de les ciències de la salut (la psicosocial i la clinicoepidemiològica) 
i inclou la formació en mètodes quantitatius i qualitatius des de la 
perspectiva de la complementarietat (dissenys mixtos).

El total de crèdits  requerits en aquest màster universitari és de 60: 36 de 
matèries obligatòries, 12 d'optatives i 12 del treball fi de màster. En cada 
semestre s'oferiran 36 ECTS, l'estudiant ha de cursar-ne 30.

Tipus de matèria 

Obligatòries

Optatives

Treball fi de màster 

Crèdits totals

Crèdits

36

12

12

60

Línies d'investigació de doctorat:
Els títols de màster  universitari tenen continuïtat acadèmica en el 
programa de doctorat en ciències de la salut. Les línies d'investigació del 
qual poden consultar-se en:
http://fcsalud.ua.es/va/estudis/postgrau/doctorat/doctorat.html

Documentació Científica i Formulació de Preguntes i Hipòtesi 
d’Investigació

Dissenys d’Investigació

Mesurament i Recol·lecció de Dades

Enfocaments i Mètodes d’Investigació Qualitativa

Bioestadística

Història i Cultura de les Cures (optativa)

Avanços en Investigació en Infermeria i Salut Comunitària 
(optativa)

ASSIGNATURES DEL PRIMER SEMESTRE

3

6

4

5

6

6

ECTS

6

ASSIGNATURES DEL SEGON SEMESTRE

5

4

3

6

12

ECTS

Anàlisi Qualitativa de Dades

Comunicació Científica i Gestió de la Investigació

Epidemiologia Avançada

Avaluació de Resultats en Salut (optativa)

Investigació i Acció en Salut Pública (optativa)

Treball de Fi de Màster

6


