
Atés el caràcter pluridisciplinari de la salut pública, el Màster de Salut 
Pública s'adreça a professionals de les diplomatures i llicenciatures en 
les àrees relacionades amb les ciències de la salut (medicina, infermeria, 
fisioteràpia, nutrició, ciència i tecnologia d'aliments, podologia, 
relacions laborals, teràpia ocupacional) i també a professionals amb títol 
de grau com ara estadística, psicologia, sociologia, treball social, 
antropologia, economia, enginyeria, dret, ciències de l'educació, 
magisteri o periodisme.

Formació prèvia més adequada: es recomana un nivell bàsic de 
coneixement d'anglés.

ADREÇAT A

INFORMACIÓ I CONTACTE

Salut Pública
(Títol conjunt entre la Universitat d'Alacant 
i la Universitat Miguel Hernández d'Elx)

CRITERIS D'ADMISSIÓ

La selecció dels estudiants del Màster es fa d'acord amb el currículum 
dels candidats, incloent-hi les notes en els cursos de grau. 

Es reservarà un nombre mínim de places perquè els metges interns 
residents en medicina preventiva i salut pública del País Valencià que 
vulguen fer el Màster de Salut Pública de la UMH i UA puguen fer-lo, 
sense desplaçar-se a altres centres, ja que és requisit necessari en la 
formació MIR.

UNIVERSITAT D'ALACANT: 
Secretària de la Facultat de Ciències de la Salut i Centre de Formació 
Continua  -Campus de Sant Vicent del Raspeig

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
Servei de Gestió Acadèmica. Edifici Rectorat i Consell Social. Av. de la 
Universitat, s/n Elx

sge@umh.es
facu.salut@ua.es
966 658 500 (Universitat Miguel Hernández)
965 903 512 (Universitat d'Alacant)
web.ua.es/va/masters-oficials.html
estudios.umh.es
fcsalud.ua.es/
English version (web): 
en.umh.es/Master-in-Public-Health.htm 

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.

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 
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



Nombre de crèdits per a obtenir el títol i durada: 60 crèdits ECTS en un curs 
acadèmic.

El programa del Màster en Salut Pública està constituït per dos mòduls: un 
de caràcter obligatori de 30 ECTS integrat per cinc matèries i un altre de 30 
ECTS, dins del qual hi ha el treball de fi del Màster (ECTS) i diverses 
matèries optatives de 6 ECTS, entre les que cal triar-ne tres fins a 
completar 18 ECTS i, així, fer el total de 60 ECTS del programa.

PRIMER MÒDUL (obligatori) 30 ECTS

Fonaments i Organització de la Salut (6 ECTS)
Fonaments Teòrics i Pràctics de l'Epidemiologia (6 ECTS)
Estadística Aplicada en Ciències de la Salut (6 ECTS)
Actuacions Generals en Salut Pública (6 ECTS)
Investigació en Salut (6 ECTS)

SEGON MÒDUL (optatiu) 18 ECTS.

Problemes Rellevants de Salut i Intervencions Específiques en Salut 
Pública (6 crèdits ECTS)
Mètodes Avançats en Epidemiologia (6 ECTS)
Mètodes Estadístics Avançats en Salut (6 ECTS)
Ciències Socials i Salut Pública (6 ECTS)
Efectivitat i Eficiència en Salut Pública i Serveis Sanitaris (6 ECTS)
Qualitat Assistencial (6 ECTS)
Seminaris de Salut Pública i Pràctiques en Salut Pública (6  ECTS, 
recomanats per a tot l'alumnat).

Formar professionals de i per a la salut pública, capaços d'afrontar els 
problemes de salut i els seus determinants des de la perspectiva 
poblacional, i promoure i restaurar la salut de les persones amb accions 
col·lectives, l'organització dels serveis sanitaris i la provisió de serveis de 
protecció, prevenció i promoció de la salut:

Valorar i vigilar l'estat de salut de la població i les seues necessitats.
Identificar i implantar polítiques de salut i respostes socials efectives 
que milloren i protegisquen la salut.
Implantar i gestionar eficientment les estratègies pròpies de la salut 
pública.
Assegurar i avaluar les polítiques, les estratègies i els serveis de salut 
pública.
Garantir la prestació dels serveis sanitaris.
Aconseguir el coneixement bàsic per a la investigació epidemiològica i 
en salut pública.

Les competències generals del títol són: 

Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la 
resolució dels problemes i les necessitats de salut de la població.
Adquirir la capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la 
informació i redacció dels informes necessaris per a exercir les 
funcions de salut pública.
Adquirir l'habilitat per a desenvolupar i mantenir l'aprenentatge 
autònom i formació contínua.
Tenir capacitat per a treballar en equip i amb la població en la resolució 
de problemes de salut comunitària.
Saber formular una hipòtesi, dissenyar i desenvolupar un projecte 
d'investigació en salut pública.
Tenir l'habilitat de comunicar, oralment i per escrit, les conclusions a 
públics especialitzats i no especialitzats.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

PLA D'ESTUDIS

TREBALL FI DE MÀSTER (obligatori) 12 ECTS

Integració i desenvolupament disciplinar i professional a través de 
l'elaboració d'un treball que reculla problemes i situacions en l'entorn de 
la salut pública.

Modalitat de formació / Orientació del Màster: PROFESSIONAL i 
INVESTIGACIÓ
Continuïtat amb doctorat: SÍ
Forma d'estudi: PRESENCIAL 
Campus on s'imparteix: Sant Joan d'Alacant (UMH)
Data d'inici prevista: octubre de 2012. 

Consideracions:

Màster Conjunt impartit per la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la 
Universitat d'Alacant. 

El Màster és l'evolució del Màster en Salut Pública que s'impartia des de la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx, acreditat per ANECA i reconegut per 
la Comissió Nacional Especialitat MIR de Medicina Preventiva i Salut 
Pública i la iniciativa Formar-se en Salut Pública-Espanya. Així mateix, es 
relaciona amb el programa de doctorat amb menció d'excel·lència. 

La proposta de Màster conjunt comporta una evolució del màster oficial 
universitari verificat de la UMH, que gaudeix d'una àmplia trajectòria 
acadèmica, amb més de 15 edicions en què s'ha desenvolupat una estreta 
col·laboració docent i investigadora entre el professorat d'unes quantes 
universitats espanyoles, principalment de la UMH i la UA, amb àmplia 
experiència en la formació d'estudiants procedents de distints perfils 
professionals, diverses comunitats autònomes i múltiples nacionalitats de 
Llatinoamèrica, Europa de l'Est i l'Orient Mitjà.

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

MODALITAT I LLENGÜES VEHICULARS

Modalitat presencial, impartida en valencià i castellà.

EIXIDES PROFESSIONALS

El Màster no és requisit per a una exercir una professió, no obstant això 
capacita per a un ampli espectre d'eixides professionals principalment en 
les àrees relacionades a les ciències de la salut (medicina, infermeria, 
fisioteràpia, nutrició, ciència i tecnologia dels aliments, podologia, 
relacions laborals, teràpia ocupacional, estadística, psicologia, relacions 
laborals, sociologia, antropologia, economia, enginyeria, dret, ciències de 
l'educació, magisteri i periodisme). A més, capacita i facilita la integració 
dels professionals en grups interessats en la investigació en ciències de la 
salut que requerisquen bona formació en epidemiologia i salut pública.


