Cà tedra UNESCO de Bioè tica
de la Universitat de Barcelona

www.bioeticaidret.cat/unesco

Presentació
Creada el 2007, emmarca el seu treball en el respecte i la promoció dels Drets
Humans i propugna una concepció de la bioètica pluridisciplinària, laica i
flexible.
Es recolza en l'experiència adquirida per l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD)
de la Universitat de Barcelona (UB) en els camps d'investigació, formació i
transferència de coneixement a altres països mitjançant el treball en Xarxes.

Objectius
 Contribuir a un debat global, plural i interdisciplinari sobre els principis i
camps d'estudi de la Bioètica.
 Promoure un sistema integrat d'activitats d'investigació, formació i divulgació
en Bioètica.
 Facilitar la col·laboració entre investigadors i professors d'universitats i
institucions d'ensenyament superior internacional.
 Transferir l' experiència adquirida en els àmbits d'investigació i ensenyament
compartint les seves metodologies i accions de formació.

Investigació
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Seminari interuniversitari d'investigació en Bioètica
Mitjançant un sistema combinat de reunions presencials i d'intercanvis online,
permet la generació de coneixement en el context dels projectes d'investigació
de les universitats que s'integren en les Xarxes de l'OBD.

Programa d'investigadors visitants
Consisteix en un programa d'estades d'investigació a la seu de la Càtedra
UNESCO i a les universitats que formen part de les Xarxes de l'OBD.
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Formació
 Màster en Bioètica i Dret UB i ponts d'accés al Doctorat Europeu
Ensenyament superior altament especialitzat. Permet adquirir una visió global
i integradora de la Bioètica i de les seves implicacions jurídiques a la vegada que
subministra una formació interdisciplinària i plural en el tractament dels
principals problemes bioètics.
 Programa associat de Beques de Bioètica
Fons de beques, amb el suport de diverses entitats, que facilita l'accés al nostre
programa de formació superior especialitzada.
 Formació de formadors i membres de comitès d'ètica
Cursos a mida per a formar professionals especialitzats en bioètica.

Transferència de coneixement
Xarxes
La xarxa Bioètica i Drets Humans, Xarxa EuroLlatinoAmericana, agrupa a
investigadors d'Europa i Amèrica Llatina que comparteixen l'orientació plural i
interdisciplinària en Bioètica. Inclou el treball generat en xarxes anteriors i
transmet l'experiència i metodologia de l'OBD.
Forma part del grup de deu Càtedres UNESCO de Bioètica establertes a tot el
món, essent la única en bioètica a l'Estat Espanyol en aquesta especialitat. A més
a més, forma part de la Xarxa UNITWIN de Càtedres UNESCO del món i del grup
de Càtedres UNESCO Catalanes.
Comitès d'ètica
La Càtedra contribueix a aconseguir una de les prioritats de la secció de Bioètica
UNESCO: la creació i implementació de comitès d'ètica per a donar resposta a
les necessitats d'una societat intercultural i global.
Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets
Humans UNESCO

SEU
Observatori de Bioètica i
Dret (OBD)

Anualment, la Càtedra realitza un seminari obert que contribueix a la
sensibilització i al debat públic en Bioètica dedicat a difondre i analitzar els
principis bioètics i els drets humans recollits a la Declaració.
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Publicacions
 Materials de Bioètica i Dret:
www.bioeticaidret.cat/llibres
 Documents publicats per l’OBD:
www.bioeticaidret.cat/documents
 Revista de Bioética y Derecho:
www.bioeticaidret.cat/revista
 Llibres Open Access:
www.bioeticaidret.cat/llibres‐open‐access

