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1 |  FITXA TÈCNICA
TITULACIÓ Màster UB 

DURADA 2 anys

CRÈDITS 120 ECTS

METODOLOGIA 100% online 

IDIOMA Espanyol

DIRECCIÓ Dra. María Casado

ADMISSIÓ CV i sol·licitud d’inscripció

PLACES màxim 30

REQUISITS Llicenciatura, Diplomatura, Grau o equivalent

PRE-INSCRIPCIÓ Del 17/04 al 15/09

PREU 4.250€ (1r any) + 5.950€ (2n any)

El programa de postgrau de Màster en Bioètica i Dret és un títol propi 
de la Universitat de Barcelona (UB) que organitza l’Observatori de Bioè-
tica i Dret (OBD) i la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB i s’adhereix 

al Programa de Base d’Estudis sobre Bioètica integrat al Programa 
d’Educació de l’UNESCO. 

El màster ha estat el primer del paÍs a establir una formació acadèmi-
ca contextualitzada en el respecte als drets humans com a marc de 

resolució dels conflictes bioètics en una societat plural.

-30% 2.975 € (1r any) 
4.195 € (2º any)
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http://www.bioeticayderecho.ub.edu/sites/default/files/mbd_preinscripcion_es.doc
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/preinscripcion-abierta-para-la-xxiii-edicion-del-master-en-bioetica-y-derecho-2020-2022?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=f2bddd1613-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_06_03_14&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-f2bddd1613-


              l Màster de Bioètica i Dret (MBD) porta XXIV
              edicions ininterrompudes formant professionals 
              i investigadors capaços d’afrontar la resolució 
              de conflictes bioètics de gran profunditat. 
Des d’una concepció pluridisciplinària i laica, amb 
els drets humans reconeguts com a pauta, el MBD 
proporciona les eines necessàries per dilucidar 
qüestions bioètiques d’importància global.

La pandèmia que travessem és un exemple de 
la urgència i l’abast d’aquesta reflexió ja que 
desencadenat dilemes ètics que fins ara no 
s’havien manifestat en la pràctica de manera tan 
palmària. No hi ha dubte que aquesta emergència 
sanitària ha accentuat el valor dels principis 
de justícia, equitat, solidaritat o cooperació 
internacional, i ha fet patents problemes socials 
i polítics estructurals, que tenen el seu origen en 
les concepcions neoliberals predominants.

La reivindicació de l’autonomia dels pacients davant 
de l’antic paternalisme, la necessitat de prioritzar 
la salut pública en situacions de catàstrofe, els 
límits de la mercantilització del cos i la sanitat, la 
tensió entre salut i llibertat o intimitat, el control i 
la limitació de drets en situacions d’emergència, 
la priorització en l’accés als recursos i tants altres 
conflictes, requereixen prendre decisions difícils i 
donar resposta a qüestions molt problemàtiques.

En aquest context, el MBD permet enfocar debats 
ineludibles en l’escenari actual, subministrant 
arguments i marcs normatius i, des de 1994, s’erigeix 
com un lloc de trobada i diàleg que habilita la 
presa de decisions democràtiques i transparents.

Dra. María Casado

Directora 

2 |  PRESENTACIÓ
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Dra. Itziar de Lecuona

Coordinadora 

Dr. Manuel J. López

Coordinador 

E



1. Proporcionar una 
visió global, flexible i 
integradora de la Bioètica 
i les seves implicacions 
en el marc dels Drets 
Humans reconeguts 
internacionalment.

3 |  OBJECTIUS
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2. Aconseguir una formació 
interdisciplinària en el 
tractament dels diferents 
problemes ètics i les seves 
aplicacions en el sector de 
la biotecnologia.

3. Fomentar el treball en 
equip entre professionals 
de diferents disciplines i 
àmbits de procedència.
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- Professionals de l’àmbit de les 
ciències de la salut.

- Juristes, filòsofs, humanistes, 
psicòlegs, tecnòlegs, 
antropòlegs i sociòlegs.

- Professors d’universitat i de 
secundària.

- Professionals de l’àmbit de la 
comunicació.

- Llicenciats, diplomats i 
graduats amb interès en la 
bioètica.

4 |  DESTINATARIS
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5 |  PROGRAMA
UNITAT I 
Aporta fonaments ètico-filosòfics 
i històrico-polítics imprescindibles 
sobre bioètica. S ’analitzen les teories 
ètiques com a base per a la bioètica 
i es porta a terme un recorregut pel 
pensament dels filòsofs contemporanis 
de referència per la tecnologia.

UNITAT II 
Subministra els coneixements jurídics 
bàsics en bioètica per comprendre com 
funciona el dret, així com l’ordenament 
jurídic internacional que afecta la 
nostra matèria.

UNITAT III 
Revisa les bases de l’economia de la 
salut i els criteris per a la distribució 
més justa de recursos en sanitat; la 
complexa qüestió de les desigualtats 
en salut i la recerca de l’equitat com 
a valor ètic de primer ordre. S’endinsa, 
també, en les relacions entre bioètica i 
salut pública.

UNITAT IV 
Analitza els aspectes bioètics presents 
en les relacions sanitàries, inclosa 
l’organització dels serveis de salut i els 
comitès bioètics. 
Aprofundeix, també, en l’anomenada 
“bioètica en acció”.
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UNITAT V 
Engloba les qüestions que es refereixen 
a la salut sexual i reproductiva. Es 
centra en les discussions filosòfiques 
sobre l’avortament o la reproducció 
assistida, qüestions que també 
afecten la investigació científica, 
teràpies regeneratives i, en general, al 
tractament de nombroses malalties.

UNITAT VI 
Analitza les qüestions relacionades 
amb el final de la vida, l’eutanàsia i 
els trasplantaments. Des del procés 
d’envelliment o la despenalització de 
l’eutanàsia fins a les implicacions dels 
avenços biotecnològiques en el model 
de trasplantament actual.

UNITAT VII 
Consta de quatre blocs de treball: 
investigació, genètica, salut mental i 
discapacitats. S’examinaran qüestions 
com l’experimentació amb animals, 
l’accés obert, la comunicació científica, 
la privacitat de les dades genètiques, 
l’estigmatització de les malalties 
mentals o l’estatut jurídic de les 
incapacitats.

UNITAT VIII 
Estudia la biotecnologia i el medi 
ambient, així com les implicacions del 
Big Data i la intel·ligència artificial. 
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6 |  METODOLOGIA
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El màster s’imparteix a 
través del campus virtual, 
enterament a distància, al llarg 
de dos cursos acadèmics.

El programa consta de 8 
unitats docents, material 
complementari i una àmplia 
bibliografia d’accés obert.

La docència combina classes 
teòriques amb resolució de 
casos i debats.

Els alumnes compten amb 
tutories personalitzades i opció 
d’assistir a classes presencials 
magistrals.

El màster culmina amb la 
defensa del Treball Final 
de Màster. La qualitat dels 
treballs realitzats permet 
que es publiquin a la Revista 
de Bioètica i Dret de la UB 
(indexada i amb revisió per 
parells). 

La superació del màster 
possibilita els estudis de 
doctorat de la línia de bioètica 
de la UB.
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http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/publicacions
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/doctorado


7 |  PROCÉS D’ADMISSIÓ

És imprescindible tenir una titulació universitària (Llicenciatura, 
Diplomatura, Grau o equivalent) per accedir al màster.

Per sol·licitar l’admissió s’enviarà el CV i la sol·licitud d'inscripció 
(disponible a la pàgina web de l'Observatori de Bioètica i Dret) a l’e-
mail master.bd@ub.edu.

La selecció dels candidats es farà d’acord a la seva formació i 
l'experiència professional i, si és necessari, es farà una entrevista 
(presencial o online).

Import de màster: 10.200 € (total)
 · Primer any: 4.250 € 
 · Segon any: 5.950 €

PRE-INSCRIPCIONS OBERTES
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-30% 
7.170 € (total)  
2.975 € (1r any) 
4.195 € (2n any)

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/preinscripcion-abierta-para-la-xxiii-edicion-del-master-en-bioetica-y-derecho-2020-2022?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=f2bddd1613-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_06_03_14&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-f2bddd1613-


“El màster m’ha permés establir relacions 
de col·laboració amb professionals 
diversos d’arreu del món.”

Neuropsicòloga, CSS El Cedre, Andorra

“Les eines que m’ha proporcionat per a la 
reflexió i la defensa de les meves pròpies 
idees han transcendit molt més del que 
suposava la meva tasca professional.”

Professora de Biologia, Universidad de Oviedo

“Vaig tenir una excel·lent tutora i el 
treball de màster es va convertir en 
articles i capítols de llibres que han estat 
de referència al nostre país.”

Metge de l ’Institut Català d’Oncologia

“Vull destacar el tracte càlid i humà dels 
professors i professores malgrat ser un 
màster a distància.”

Advocat, Universidad Buenos Aires (UBA)

Contacte:
Observatori de Bioètica i Dret

Facultat de Dret
Avgda. Diagonal 684

08034 Barcelona
master.bd@ub.edu

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es

