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Resolució Beques Màster en Bioètica i Dret 

 

Barcelona, 26 de setembre de 2016 

 

Resolució de la Convocatòria de Beques 2016 per a cursar el Màster en Bioètica i 

Dret de la Universitat de Barcelona, XIX edició (2016-2018), amb el suport de la 

Fundació Germanes Saula-Palomer. 

La Comissió ad hoc Per a la concessió de les Beques 2016 per a cursar el Màster en 

Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, XIX edició (2016-2018), amb el 

suport de la Fundació Germanes Saula-Palomer, després de deixar constància de 

l'alta qualitat de les sol·licituds presentades i seguint els criteris de valoració 

establerts, ha resolt adjudicar les beques a les persones següents:  

- Mónica Domínguez Moreno 

- Ángela Sales Gil 

L'objectiu del Màster en Bioètica i Dret i de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la 

Universitat de Barcelona és difondre una concepció de la bioètica pluridisciplinari, 

global i flexible, en el marc dels Drets Humans reconeguts internacionalment.  

A Barcelona, a vint-i-sis de setembre de dos mil setze. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Avda. Diagonal 684, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona - 08034 Barcelona 
Tel/Fax (+34) 93 403 45 46 - E-mail: obd.ub@ub.edu 

www.bioeticayderecho.ub.edu - www.bioeticaidret.cat - www.bioethicsandlaw.es 

 

Resolución Becas Máster en Bioética y Derecho 

 
Barcelona, 26 de septiembre de 2016 

 

Resolución de la Convocatoria de Becas 2016 para cursar el Máster en Bioética y 

Derecho de la Universitat de Barcelona, XIX edición (2016-2018), con el soporte de 

la Fundació Germanes Saula-Palomer. 

La Comisión ad hoc para la concesión de las Becas 2016 para cursar el Máster en 

Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, XIX edición (2016-2018), con el 

soporte de la Fundació Germanes Saula-Palomer, tras dejar constancia de la alta 

calidad de las solicitudes presentadas y siguiendo los criterios de valoración 

establecidos, ha resuelto adjudicar las becas a las siguientes personas: 

- Mónica Domínguez Moreno 

- Ángela Sales Gil 

El objetivo del Máster en Bioética y Derecho y de la Cátedra UNESCO de Bioética de 

la Universitat de Barcelona es difundir una concepción de la bioética 

pluridisciplinar, global y flexible en el marco de los Derechos Humanos 

internacionalmente reconocidos. 

En Barcelona, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. 

 


