
Doctorat vinculat: Doctorat en Infermeria i Salut

Coordinació acadèmica: 
·Dra. M. Antònia Martorell
·Dra. M. Jesús Aguaron

ON
Facultat d’Infermeria
Avinguda Catalunya 35 43002 Tarragona

IDIOMA
Català (60%)
Castellà (40%)
 
DURADA
60 ECTS 
Del 09/17 al 06/18

HORARI
Presencial
Dimecres i dijous matí i tarda cada 15 dies

Aquest màster ofereix als alumnes una formació avançada de caràcter científic i promou la formació en recer-
ca dins l'àrea de coneixement de la infermeria. Així, es pretén donar resposta al desenvolupament acadèmic 
i professional en l'àmbit propi de la disciplina infermera del segle XXI.

En termes teòrics i metodològics respon al repte d'aportar nous instruments per a la recerca sobre les cures 
en una societat canviant i complexa, al mateix temps que contribueix a millorar la salut i la qualitat de vida de 
les persones en totes les seves dimensions biològiques, psicològiques i socials.

Adreçat a

El Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria està dirigit a 
estudiants amb una formació anterior en l'àmbit de les Ciències de la Salut, 
principalment Infermeria, que tinguin interès en aprofundir en coneixements 
relacionats en aquest camp i adquirir una formació avançada de carácter 
científic i d'investigació dins l'àrea d'Infermeria.

Màster Universitari en
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES
DE LA INFERMERIA 

www.urv.cat/masters ·  977 779 944 · postgrau@urv.cat

Crea el teu futURV

Sortides professionals

La formació de postgrau amb perfil investigador donarà eines al profes-
sional per fer recerca, gestionar els processos de cures complexes, fer 
funcions educatives i de suport als professionals de la infermeria i 
permetrà actuar com a agent de canvi social.

POSTGRAUS
2017 - 2018



Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44

PROGRAMA
PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals

· Investigació i Anàlisi Quantitativa 
· Investigació Qualitativa 
· Teories i Models d'Infermeria 
· Cuidatge i Demandes de Salut  
· Investigació en Cultura i Cuidatge 
· Treball de Fi de Màster* 

Primer quadrimestre
· Bioètica i Investigació en Ciències del Cuidatge 
· Investigació en Infermeria des de la Perspectiva de Gènere  
· Investigació en Infermeria Familiar: Transició Família i Salut 
· Disseny de Projectes de Recerca i Comunicació Científica de Resultats* 
· Optatives 

Segon quadrimestre
· Tècniques d'Assessorament i Coaching en la Recerca i Pràctica en 
Infermeria 
· Educació per a la Salut 
· Optatives 

* Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura 
Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES
Anuals

· Infermeria Clínica Avançada  
· Pràcticum

Primer quadrimestre
· Instruments de Recerca Bibliogràfica

Segon quadrimestre
· Investigació en Infermeria de Salut Mental i Addiccions 
· Metodologia i Innovació Docent   
· Gestió i Canvi   
· Ètica del Cuidatge   
· Economia de la Salut   
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