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Graduats/s'en Infermeria o equivalent. Amb caràcter subsidiari: altres 
titulats universitaris oficials en Ciències de la Salut.

Oferta de Places: 45 places

El Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria 
extingix el Màster Universitari  en Ciències de la Infermeria, de 120 ECTS.

Taula de reconeixement de crèdits entre el Màster Universitari en 
Ciències de la Infermeria i el Màster Universitari en Investigació en 
Ciències de la Infermeria.

Els terminis de preinscripció i matrícula així com la documentació que cal 
presentar es poden consultar en la web: http://www.ua.es/va/cedip

El preu per crèdit matriculat ho establix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant Decret del Consell. 

Facultat de Ciències de la Salut
A/e: fcsalut@ua.es
Telèfon : 965 90 35 12
Fax: 965 90 39 35
Pàgina Web: fcsalud.ua.es/va/

DIRIGIT A

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

TAXES DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ I CONTACTE

Investigació 
en Ciències de 
la Infermeria

Assignatura ECTS Assignatura ECTS

Màster Universitari en Ciències de 
la Infermeria (D042) RD 1393/2007

Máster Universitario en Investigación 
en Ciencias de la Enfermería

Fonaments teòric i 
historicoantropològics per a la 
investigació en Infermeria

43005 Teories i models

43002 BioèticaI
Bioètica en la investigació 
en Infermeria

43007 Bioètica II
Bioètica en la investigació 
en Infermeria

43010 Cures i Noves 
Demandes de Salut

Infermeria davant de les noves 
demandes de salut 

43009 Societat i Salut Sociologi de la salut

43004 Psicologia de la Salut Psicologia de la salut

43001 Economia de la salut
Economia de la salut i gestió 
dels servicis sociosanitaris

43006 Gestió de Servicis de 
Salut i sociosanitaris

Economia de la salut i gestió 
dels servicis sociosanitaris

43003 Metodologia de la 
Investigació I

Dissenys d'investigació i 
mesurament en ciències 
de la salut

43008 Metodologia de la 
Investigació II

Documentació i informació 
científica en salut

43019 Metodologia Educativa

Estadística en ciències de 
la salut

43028 Investigació en Atenció 
Primària i Salut Pública

Metodologia i innovació 
educativa

43029 Investigació Qualitativa

Avanços en investigació 
comunitària

Investigació cualitativa en 
ciències de la salut
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CRITERIS D' ADMISSIÓ

Expedient acadèmic del títol que dóna accés.
Currículum, segons model facilitat pel Centre:

- Gestió en unitats d'infermeria.
- Experiència docent.
- Exercici professional assistencial.
- Activitat investigadora.
- Formació continuada.
- Altres mèrits.

Es reservaran un 3% de les places per a estudiants que tinguen reconegut 
un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

Així mateix, i d'acord únicament al seu expedient acadèmic, ser reservaran 
un 10% de les places oferides per a Graduats/Diplomats en Infermeria per 
la Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic inmediatement anterior.

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



El pla d'estudis del Màster consta d'una càrrega lectiva de 60 ECTS 
(Europeten Credit Transference System), distribuïts en dos semestres de 30 
ECTS.

El Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria té com a 
finalitat proporcionar una capacitació específica per a desenvolupar de 
forma eficaç activitats d'investigació en diferents àrees de la infermeria 
(assistència sanitària, gestió i docència):

1. Promoure el desenvolupament de línies d'investigació orientades a 
les ciències de la infermeria en el context de l'exercici professional i/o 
que servisca com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral.
2. Adquirir habilitats de gestió de la informació científica i 
desenvolupament de capacitats d'anàlisi de publicacions científiques.
3. Fomentar el desenvolupament de projectes d'investigació i definir el 
context i les variables que intervenen en un disseny d'investigació.

El títol presenta un perfil d'especialització vinculat a la iniciació en la 
investigació dins del camp de les Ciències de la Salut en tots els seus 
àmbits: la gestió clínica, la formació acadèmica i la clínica avançada.

Les del títol són:

Desenvolupar la capacitat per a generar coneixement científic 
rellevant a la disciplina d'infermeria.
Proporcionar als estudiants les ferramentes metodològiques per a 
desenvolupar projectes d'investigació en àrees clíniques, de gestió i 
docència.
Manejar ferramentes (bibliogràfiques, informàtiques, estadístiques) 
per a desenvolupar amb garanties la seua investigació en el si d'un grup 
d'investigació.
Redactar treballs científics en Ciències d'Infermeria.
Desenvolupar  raonament crític i capacitat per a definir i donar 
resposta a problemes utilitzant l'evidència científica disponible.
Desenvolupar  habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar 
estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o 
autònom, utilitzant la bibliografia disponible i aprofundint en els 
coneixements i en la investigació.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular juís 
a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga 
reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a 
l'aplicació dels seus coneixements i juís.
Ser capaç d'aplicar els principis d'anàlisi, intervenció i avaluació 
davant d'entorns nous dins d'un context multidisciplinari relacionats 
amb les Ciències d'Infermeria.
Desenvolupar la capacitat de comunicar conclusions (i els 
coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics 
especialitzats i no especialitzats d'una manera clar i sense 
ambigüitats. Tenint en compte les necessitats emergents i versàtils de 
la societat i la població.
Desenvolupar metodologies educatives per a la transmissió de 
coneixements científics en Ciències d'Infermeria.

competències generals 

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES PLA D'ESTUDIS

Assignatures del Primer Semestre

Assignatures del Segon Semestre

Dissenys d'Investigació i Medició en Ciències de la Salut (6 ECTS)*
Documentació i Informació Científica en Salut (4 ECTS)*
Estadística en Ciències de la Salut (6 ECTS)*
Investigació Qualitativa en Ciències de la Salut (4 ECTS)*
Fonaments Teòrics i Historicoantropològics per a la Investigació en 
Infermeria (4 ECTS)
Bioètica en la Investigació en Infermeria (2 ECTS)
Economia de la Salut i Gestió dels Servicis Sociosanitaris (4 ECTS)

(*) assignatures comuns al Màster Universitari en Cultura de les Cures.

Infermeria Davant de les Noves Demandes de Salut (5 ECTS)
Avanços en Investigació Comunitària (3 ECTS)
Psicologia de la Salut (4,5 ECTS)
Sociologia de la Salut (2,5 ECTS)
Metodologia i Innovació Educativa (3 ECTS)
Treball Fi de Màster (12 ECTS)

Resum de les matèries i distribució en ECTS

48

12

60

ECTSTipus de matèria

Obligatòries

Treball fi de màster

ECTS totals

Accés a les línies d'Investigació de Doctorat:

RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen les ensenyances oficials 
de Doctorat. D'aplicació a partir del curs acadèmic 2013/14.

Per a l'accés a les actuals línies d'investigació, la finalitat de les quals és 
l'elaboració i defensa de la corresponent Tesi Doctoral, l'estudiant deurà:

Haver superat 60 ECTS d'un Màster Universitari en Ciències de la Salut 
i complir els requisits requerits i dissenyats en funció de l'itinerari 
d'investigació triat.

Per a altres supòsits, complir les condicions establides en el R.D. 
1393/2007 de 29 d'octubre.

La relació de línies d'investigació apareix publicada en la pàgina web de la 
Facultat de Ciències de la Salut.

Fcsalud.ua.es/va/estudis/postgrau/doctorat/doctorat.html
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