
MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CLÍNICA ESPECIALITAT EN MALALTIES 

HEPÀTIQUES 

La Universitat de Barcelona organitza un Màster en Investigació Clínica que pretén 

proporcionar a diplomats, llicenciats o graduats en l´àrea de la salut i en l´àmbit biosanitari 

totes les competències relacionades amb la metodologia de la investigació clínica en general.  

Dins d´aquest Màster, el Servei d´Hepatologia de l´Hospital Clínic de Barcelona és el 

responsable de l´especialitat en Malalties Hepàtiques l´objectiu de la qual és plasmar els 

coneixements generals de la investigació en el marc clínic particular de les malalties 

hepàtiques.  

Professorat 

Membres dels diferents grups d´investigació de la Unitat d´Hepatologia de l´Hospital Clínic i 

professors convidats.  

 ¿En què consisteix el MÀSTER en INVESTIGACIÓ CLÍNICA  (60 ECTS dividit en 3 parts) 

El Màster consta de 3 grans assignatures troncals que proporcionaran habilitats generals per la 

investigació, 1 assignatura de Bioètica de la Investigació i 7 assignatures específiques  de 

l´especialitat de malalties hepàtiques i un treball d´investigació final de Màster. Per aquest 

últim, a cada estudiant de Màster se li assignarà un tutor, dins d´un grup d´investigació de la 

Unitat, que dirigirà el projecte.  

Més del 50% dels continguts seran impartits en llengua inglesa i més del 50% podran ser 

seguits “On-Line”, limitant-se l´activitat presencial a un màxim de 60 hores anuals en horari 

de tarda. Aquesta activitat presencial seran majoritàriament seminaris interactius que 

s´hauran de preparar prèviament amb la documentació que s´entregarà als alumnes amb 

anterioritat.   

 Assignatures Troncals: 21 ECTS 

1.  Medicina de sistemes (6 crèdits ECTS). 

2.  Eines i metodologia de la investigació (6 crèdits ECTS). 

3.  Instruments de disseny i anàlisi en investigació (6 crèdits ECTS) 

4.  Bioètica (3 ECTS) 

Assignatures de l´Especialitat hepàtica:  21 ECTS 

1.  Malaltia hepàtica alcohòlica i no alcohòlica  (3 ECTS) 

2.  Malalties hepàtiques colestàsiques i autoimmunes (3 ECTS) 

3.  Complicacions de la cirrosi  (3 ECTS) 

4.  Hipertensió Portal. Hemorràgia digestiva per varices esofàgiques. Malalties vasculars 
hepàtiques (3 ECTS) 

5. Càncer hepàtic (3 ECTS) 

6. Transplantament hepàtic (3 ECTS) 
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7. Hepatitis Víriques en el malalt immunocompetent i en el transplantament hepàtic (3ECTS) 

  

Treball de Projecte d´Investigació Final de Màster (18 ECTS). 

 

Oberta la Preinscripció pel Curs 2015-2016. 

Inici Curs 9 d´Octubre 2015.  

Més informació: 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/R/M280

D/index.html 

Direcció de contacte per informació addicional.  

Nicky Van Berckel: vberckel@clinic.ub.es 

  

 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/R/M280D/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/R/M280D/index.html
mailto:vberckel@clinic.ub.es

