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Presentació
III Edició del Màster en Alimentació, Ètica i Dret (MAED), títol propi de la
Universitat de Barcelona, de 60 crèdits ECTS i amb una duració acadèmica d’un
curs acadèmic i compta amb un equip de professors format per professionals
i acadèmics de reconegut prestigi.
Organitzat per l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de
Barcelona (UB), el MAED planteja una formació específica en dret, polítiques
públiques i ètica per a professionals que realitzen la seva activitat en l’àmbit
de la recerca i la producció agroalimentària, oferint tanmateix coneixements i
eines multidisciplinaris per al desenvolupament d'habilitats professionals
inherents a les seves responsabilitats.

Objectius
 Proporcionar coneixements i eines per aplicar el dret al camp de l'alimentació
i la gastronomia en un mercat global, i per a la investigació en base a la política
de finànçàment à là recercà európeà àmb l’óbjectiu de cónvertir els estudiànts
en professionals capaços de dissenyar propostes i gestionar projectes
europeus en màtèrià d’àlimentàció, gàstrónómià i sàlut públicà.
 Capacitar els alumnes per a la reflexió crítica dels aspectes ètics y jurídics
vinculats a la recerca agroalimentària i gastronòmica, així com al funcionament
de la cadena alimentària.
 Proporcionar una visió global del panorama jurídic, polític i institucional en el
qual es desenvolupa la política europea de seguretat alimentària, analitzant
polítiques publiques específiques.

Metodologia
 Juntament amb les classes presencials que es desenvoluparan durant el tot el
curs acadèmic 2019-2020, la formació compta amb materials docents i
activitats al campus virtual. Així els alumnes poden triar seguir el MAED en
format semipresencial o 100% en línia.
 El MAED consta de dues parts diferenciades: una part teòrica i una part
pràcticà; à més d’un trebàll de recercà que cónsisteix en là revisió de l’estàt de
là qüestió en un temà àmb unà reflexió óriginàl de l’àlumne.

DIRECCIÓ
Dra. Itziar de Lecuona
Professora del Dept. de
Salut Pública de la Facultat
de Medicina de la
Universitat de Barcelona
Dra. Mª José Plana
Advocada especialista en
Dret Alimentari

Programa
 Mòdul I. Introducció al Dret. Coneixements bàsics i eines sòlides per a
entendre el funcionament de l’ordenament jurídic i les particularitats del Dret
en front a altres sistemes normatius.
 Mòdul II. Aplicació del Dret al Camp Agroalimentari i de la Gastronomia.
Coneixements de l’estructurà del Dret Alimentàri àctuàl per poder identificar,
interpretàr i àplicàr les principàls nórmes que cómpónguin l’órdenàment
jurídic alimentari comunitari de forma autònoma.
 Mòdul III. Polítiques Públiques en l’àmbit Agroalimentari. Una panoràmica
del funcionament del sistema de seguretat alimentari europeu actual, així com
dels seus objectius polítics.
 Mòdul IV. Ètica i Alimentació en el Camp de la Recerca i la Innovació. Eines
necessàries per a entendre i analitzar les implicacions ètiques i bioètiques de la
innovació alimentaria i gastronòmica.
 Mòdul V. Tesina final de Màster. Treball de recerca consistent en la revisió de
l'estat de la qüestió en un tema específic, amb una reflexió original de l'alumne.

Destinataris
Està dirigit principalment a graduats, diplomats i llicenciats:
 de disciplines cientificotècniques, en particular de Veterinària, Ciència i
Tecnologia dels Aliments, Gastronomia, Nutrició Humana i Dietètica,
Enginyeria Agrònoma, Farmàcia i Biotecnologia.
 de les Ciències Socials que volen desenvolupar la seva activitat professional en
l'àmbit de l'alimentació i la gastronomia (en particular, politòlegs i periodistes
que per la seva activitat requereixen dels coneixements específics que inclou el
postgrau).
 en Dret, amb formació generalista que volen adquirir coneixements
especialitzats en Dret Alimentari europeu alhora que coneixements
multidisciplinaris que permetin una visió global del sistema alimentari actual.

SEU PRINCIPAL

Matriculació

Observatori de Bioètica i
Dret (OBD)
Càtedra UNESCO de
Bioètica

Per a sol·licitar l'admissió és precís enviar el CV i la sol·licitud d'inscripció
disponible a la web per e-mail, correu postal o bé entregant-lo personalment.

Universitat de Barcelona
Avgda. Diagonal 684
Facultat de Dret
08034, Barcelona

Es realitzarà una selecció entre els candidats tenint en compte la seva formació
adquirida i experiència professional i, si es considera necessari, es portarà a terme
una entrevista (presencial o online).

alimentarioobd@ub.edu

Requisits
Titulació universitària (Llicenciatura, Diplomatura, Grau o equivalent).
Ordinador amb connexió a Internet.
Import de matrícula
1.850 €

