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1 |  FITXA TÈCNICA
TITULACIÓ Màster UB

DURADA 1 any

CRÈDITS 60 ECTS

METODOLOGIA 100% online 

IDIOMA Espanyol

DIRECCIÓ Maria José Plana i Itziar de Lecuona

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 3.900€

El programa de postgrau de Màster en Alimentació, Ètica i Dret és un tí-
tol propi de la Universitat de Barcelona (UB) que organitza l’Observatori 

de Bioètica i Dret (OBD) i el Campus de l’Alimentació de la UB.

Primer màster del país enfocat a capacitar els alumnes per a la reflexió 
crítica dels aspectes ètics i jurídics vinculats a la investigació 

agroalimentària, així com sobre el propi funcionament 
de la cadena alimentària.

-30% 2.730€
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http://www.bioeticayderecho.ub.edu/sites/default/files/maed_boletin-preinscripcion_es.doc
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/preinscripcio-oberta-la-iv-edicio-del-master-en-alimentacio-etica-i-dret-2020-2021


            l Dret Alimentari està patint 
             una revolució: després de vint anys 
             d’una política basada en la 
             seguretat alimentària, els últims 
anys dóna un gir cap a la regulació de 
sistemes alimentaris sostenibles, justos 
i resilients. La producció ecològica i la 
integració dels sistemes alimentaris locals, 
entre d’altres, ocupen una part fonamental 
de la política alimentària actual. 

A més, la complexitat de les noves 
tecnologies per a la innovació alimentària, 
com l’edició genètica, ha tornat a 
posar sobre la taula el debat sobre la 
percepció ciutadana dels riscos derivats 
de la tecnologia per a l’alimentació. 

El Màster en Alimentació, Ètica i Dret (MAED) 
forma professionals i investigadors per 
al desenvolupament de noves habilitats 
que els permeti entendre la legislació i 
els processos de presa de decisions en 
l’àmbit agroalimentari, així com per a la 
reflexió crítica dels aspectes ètics i jurídics 
vinculats als sistemes alimentaris globals.

Amb un enfocament multidisciplinari, des 
de 2016, el MAED proporciona les eines i 
coneixements necessaris per gestionar 
el Dret Alimentari i enfocar debats 
ineludibles pel que fa al model productiu.

Dra. Mª José Plana

Co-directora

2 |  PRESENTACIÓ
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Nuria Rey Huerga

Coordinadora

E

Dra. Itziar de Lecuona

Co-directora 



1. Proporcionar eines per 
aplicar el Dret en el camp 
de l’alimentació; formació 
específica respecte de 
l’ordenament jurídic i 
les polítiques públiques 
alimentàries.

3 |  OBJECTIUS
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2. Proporcionar una visió 
global del panorama 
jurídic, polític i institucional 
en el qual es desenvolupa 
la política europea de 
seguretat alimentària.

3. Explorar la reflexió crítica 
dels aspectes ètics i jurídics 
vinculats a la investigació 
agroalimentària i sobre el 
propi funcionament de la 
cadena alimentària.
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- Professionals de 
disciplines científico-
tècniques com Veterinària, 
Ciència i Tecnologia dels 
Aliments, Nutrició, Farmàcia, 
Biotecnologia i Enginyeria 
Agrònoma.

-Professionals de ciències 
socials; politòlegs i periodistes.

-Professionals del Dret.

4 |  DESTINATARIS
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Sortides professionals:

-Especialista en assumptes 
regulatoris.

-Gestió de la qualitat en 
centres de recerca, laboratoris 
i empreses.

- Recerca tant des de la 
pràctica professional com de 
la gestió de projectes.

- Exercici del dret, jutges 
i operadors jurídics de les 
administracions públiques. 

- Exercici de consultoria 
politològica i treball en el 
tercer sector.
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5 |  PROGRAMA

MÒDUL I. Introducció al Dret 
Ofereix coneixements bàsics per 
a entendre el funcionament de 
l’ordenament jurídic i les particularitats 
del Dret respecte d’altres cossos 
normatius. Explora les eines 
electròniques a l’abast del professional 
per aplicar el Dret de forma autònoma. 

MÒDUL II. Dret alimentari
Examina l’estructura del Dret Alimentari 
actual i les principals normes que 
composen l’ordenament jurídic 
alimentari Europeu. També revisa les 
novetats normatives rellevants en 
materia d’etiquetatge i nutrició a nivell 
global.

MÒDUL III. Polítiques Públiques 
Presenta el funcionament del sistema 
alimentari europeu actual, així com dels 
seus objectius polítics, oferint, també, 
formació sobre sistemes alimentaris 
en determinades regions com Amèrica 
Llatina. Examina qüestions de producció 
sostenible i responsable.

MÒDUL IV. Ètica i Alimentació en el 
Camp de la Recerca i la Innovació
Ofereix eines per a entendre i analitzar 
les implicacions ètiques i bioètiques de 
la innovació alimentaria, com l’edició 
genètica (OMG) o l’explotació animal a 
la cadena alimentària.
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6 |  METODOLOGIA
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El màster s’imparteix a 
través del campus virtual, 
enterament a distància, al llarg 
d’un curs acadèmic.

El programa consta de 4 
mòduls 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.

El màster culmina amb la 
defensa del Treball Final de 
Màster. 

La qualitat dels treballs 
realitzats permet la seva 
publicació a la Revista de 
Bioètica i Dret de la UB 
(indexada i amb revisió per 
parells).
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https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/


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 alimentarioobd@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: 3.900 €

PRE-INSCRIPCIONS OBERTES
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-30% 2.730 € 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/preinscripcio-oberta-la-iv-edicio-del-master-en-alimentacio-etica-i-dret-2020-2021


“El màster et proporciona una base sòlida 
de temes que pot semblar que tenen 
poc a veure amb l’alimentació, com el 
dret o la política, però que hi estan més 
relacionats del que sembla. A més, té 
un format amè amb ponents d’àmbits 
diversos. Personalment, puc dir que m’ha 
ajudat a trobar feina.”

Tècnic del departament de qualitat d’una 
empresa de productes ecològics

“El màster explora el sistema alimentari 
de forma integral, tracta el dret 
alimentari, el sistema actual d’investigació 
i els problemes ètics existents. 
Ha reorientat la meva carrera cap a 
un lloc de treball molt més atractiu 
i relacionat amb els meus interessos, 
centrat en el desenvolupament de 
projectes d’alimentació.”

Tècnica del Living Lab de Salut - IrsiCaixa

“M’ha permès conéixer el funcionament 
de les polítiques públiques en el camp 
de la seguretat alimentària y tractar 
les implicacions ètiques derivades de 
la innovació tecnològica i del sistema 
alimentari actual. 
Cada sessió ha sigut única, de la mà de 
professionals del dret, del món alimentari, 
del sector privat i públic.”
Tècnica en Direcció General de Desenvolupament 

Rural de la Generalitat de Catalunya

Contacte:
Observatori de Bioètica i Dret

Facultat de Dret
Avgda. Diagonal 684

08034 Barcelona
alimentarioobd@ub.edu

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

