
ALTRES CURSOS I MÀSTERS UNIVERSITARIS 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) 

Màster de Recerca Clínica en Malalties Hepàtiques (60 crèdits ECTS) 

Ofert per la UB, sota la Direcció del Dr. Ginés i Dra. Mariño (Servei d’Hepatologia, Hospital 

Clínic), per als metges que estiguin interessats en l’Hepatologia tant des d'un punt de vista 

clínic com d'investigació. 

Resulta una bona alternativa per als especialistes que acaben la residència, aportant 

formació addicional en Hepatologia i dotant-los d'eines i coneixement per a la investigació. 

El Màster consta de 60 crèdits = 36 d’obligatoris (18 de comuns, en referència a la 

metodologia de recerca; i 18 de projecte final de màster) + 24 d'especialitat. 

Un cop cursats els 18 crèdits comuns, els alumnes poden triar l'especialitat en què estiguin 

interessats (en aquest cas la de Malalties Hepàtiques). 

En última instància tots els alumnes hauran de realitzar un Treball Final de Màster (18 

crèdits). L'organigrama del curs està pensat perquè la seva realització es pugui 

compatibilitzar al màxim amb la tasca assistencial i de recerca en altres centres. 

Per a contacte: vberckel@clinic.cat 

Pla d’Estudis del Màster: 

http://www.scdigestologia.org/docs/altrescursos/ACTIVITATS_I_FORMACIO_Pla_dEstudis_

Master_UB.pdf 

Per a més informació: 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/R/M

280D/index.html 
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UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 

Especialització en Ultrasonografia Endoscòpica (USE) 

Curs organitzat pel Dr. Gornals (Unitat d’Endoscòpia Digestiva, Servei d’Aparell Digestiu, 

Hospital Universitari de Bellvitge) sota l’empara de la UOC, amb participació d’altres 

especialistes professors de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Mútua de Terrassa, 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i el Centro Médico Teknon. 

Amb una important vessant pràctica (vàries sessions presencials el mes de febrer) i també de 

coneixement teòric, ofereix per mitjà de la plataforma on-line del campus virtual de la UOC 

formació en endoscòpia avançada i ultrasonografia (USE). 

Pla d’Estudis del Curs 2016-2017: 

http://www.scdigestologia.org/docs/altrescursos/ACTIVITATS_I_FORMACIO_Pla_dEstudis_C

urs_UOC_Ultrasonografia_2016_2017.pdf 

Pendent de publicació noves dates i obertura d’inscripicions per al curs 2017-2018 

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID (UDIMA) 

Máster en Emergencias Gastroenterológicas y Hepatobiliares (60 crèdits ECTS) 

En relació al Curso Nacional de Emergencias en Gastroenterología y Hepatología, organitzat 

sota l’empara de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), permet l’opció de 

combinar-se amb la realització d’un curs on-line de formació de la UDIMA. 

Ofereix una visió de les bases i darrers avenços sobre tots els temes i àrees de l’especialitat, 

amb un enfocament docent especialment destinat per als residents. 

Fins al curs 2016-2017 es tractava d’un “Títol Propi” de la UDIMA (amb 20 crèdits ECTS), 

ampliant-se el projecte per al curs 2017-2019, amb més àrees docents ofertes (Investigació 

Científica i realització d’un Projecte de Recerca) amb pas d’acreditació a 60 crèdits ECTS i la 

convalidació a Màster Universitari. 

Per a més informació: 

https://aegdocencia.net/2017/05/04/titulo-propio-master-sobre-emergencias-

gastroenterologicas-y-hepatobiliares/ 
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