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1. Requisits per poder accedir al Màster Universitari en Psicologia General
Sanitària
D'acord amb l'apartat C de l'Annex de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, els
requisits d'admissió són estar en possessió del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia
que garanteixi que l'interessat ha obtingut, al menys, 90 crèdits ECTS de caràcter
específicament sanitari.
Per als Graduats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a:
•
•
•
•
•

Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia.
Itineraris , mencions o matèries optatives qualificades per la seva vinculació a
la Psicologia Clínica , Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
Pràctiques externes, quan sigui el cas.
Treball de Fi de Grau realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o Sanitària.
Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir
les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex
de l'ordre ECD/1070/2013.

Per als Llicenciats en Psicologia es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a:
•
•
•
•

Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia.
Especialitats, itineraris, opcions intracurriculars o matèries optatives de Psicologia
Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
Pràctiques externes, quan sigui el cas.
Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir
les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex
de l'ordre ECD/1070/2013.

Per acreditar aquests 90 crèdits ECTS també es podrà considerar la formació
complementària obtinguda en cursos de postgrau no inferiors a 400 hores (o el seu
equivalent en crèdits ECTS), de les quals al menys 100 tindran un caràcter pràctic,
vinculada a les àrees de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, o al de
Psicologia Clínica i de la Salut (Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social, disposició
addicional sisena). La formació de Doctorat també és formació de postgrau i, per tant,
computaria dins d’aquestes 400 hores.
Els estudiants que hagin obtingut la Llicenciatura en Psicologia a la UAB amb els plans
d’estudis que es van aprovar l’any 1992 i l’any 2000, podran acreditar que han superat
aquest mínim de 90 crèdits ECTS.

Els estudiants que hagin obtingut el Grau en Psicologia a la UAB i hagin cursat un mínim
de tres assignatures optatives de l’oferta de qualsevol menció sanitària (Psicologia
Clínica de la Infància i l’Adolescència, Psicologia Clínica d’Adults o Psicologia de la Salut),
podran acreditar que han superat aquest mínim de 90 crèdits ECTS.
La majoria de les Llicenciatures en Psicologia que s’han impartit a Espanya i els nous
Graus en Psicologia adscrits a la branca de coneixement de Ciències de la Salut
compleixen el requisit de haver facilitat una formació de més de 90 crèdits ECTS de
caràcter específicament sanitari.
2. Com es pot acreditar haver obtingut un mínim de 90 crèdits ECTS de caràcter
específicament sanitari?
L’estudiant ha d’acreditar el caràcter sanitari d’aquests 90 crèdits ECTS aportant, a la
sol·licitud de preinscripció, el corresponent certificat emès pel centre universitari en què
hagin estat cursats.
Els candidats que hagin obtingut la Llicenciatura/Grau en Psicologia amb un itinerari o
menció de Psicologia Clínica o de Psicologia de la Salut no caldrà que el presentin. Aquest
itinerari/menció haurà de sortir especificat a l'expedient acadèmic o al títol.
3. Els estudiants que han obtingut la titulació en Psicologia a la UAB, han de
presentar l’acreditació conforme han obtingut aquest mínim de 90 crèdits ECTS
de caràcter específicament sanitari?
No és necessari, donat que ja coneixem les característiques dels nostres plans d’estudi.
Si volen realitzar la sol·licitud de preinscripció al màster en una altra universitat i aquesta
els hi demana l’acreditació, hauran de sol·licitar un certificat a la Gestió Acadèmica de
la
nostra
facultat.
Per
ser
atesos
cal
demanar
cita
prèvia:
http://www.uab.cat/psicologia/
4. El Màster Universitari en Psicologia General Sanitària pot reconèixer
(convalidar) formació assolida anteriorment?
Segons el que estableix la normativa vigent i la disposició addicional setena de la Llei
33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, les universitats que imparteixin els
estudis de Màster en Psicologia General Sanitària podran reconèixer (convalidar) part
dels crèdits del màster en funció del grau d’equivalència que es pugui acreditar amb els
estudis universitaris cursats anteriorment.
Segons la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel RD
861/2010, de 2 de juliol:

La UAB podrà reconèixer crèdits superats en ensenyaments universitaris oficials,
en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols així com
l’experiència laboral i professional acreditada (art. 78)
Els crèdits reconeguts s’incorporaran a l’expedient del màster amb la qualificació
obtinguda originalment, i es tindran en compte en el càlcul de la nota mitja del
nou expedient acadèmic (art. 82)
La formació prèvia assolida a la universitat d’origen serà reconeguda tenint en
compte l’adequació entre les competències i els coneixements dels crèdits
superats i els previstos en el pla d’estudis del màster. (art.83)
No es reconeixerà, en cap cas, el treball de fi de màster (art. 83 punt 4)
L’activitat professional es podrà reconèixer sempre que es compleixin el requisits
següents:
Informe favorable del tutor/a,
Valoració de l’acreditació de l’empresa que descrigui les tasques dutes a
terme, certificació de vida laboral de la persona interessada i memòria
justificativa en la qual s’exposin les competències assolides mitjançant
l’activitat laboral
Prova d’avaluació addicional quan ho sol·liciti el tutor/a.
Els crèdits reconeguts en concepte d’experiència laboral es reconeixeran al
màster com a pràctiques de la titulació.
El nombre màxim de crèdits que es podran reconèixer per l’activitat professional
i/o per titulacions universitàries no oficials no podrà ser superior, en el seu
conjunt, al 15 % del total de crèdits del pla d’estudis. (art. 87 bis)
5. Quan i com es fa la preinscripció?
El període de preinscripció comença el dia 17 de febrer i finalitza el 30 de juny de 2020.
Consulteu les dates concretes en el màster a l’apartat “Calendari” que trobareu a la
pestanya “Admissió” de la web del màster.
La preinscripció es fa mitjançant una aplicació que trobareu a la web del màster. Tot el
procés es fa en línia, incloent la presentació dels documents requerits. Podeu consultar
aquests documents a l’apartat “Sol·licitud d'admissió” que trobareu a la pestanya
“Admissió” de la web del màster.
6. Quina va ser la nota de tall el curs anterior?
La nota de tall el curs 2019/2020 va ser 7,44.

7. Com sabré si he estat acceptat?
Al calendari que es fa referència a la pregunta 6 s’indica quan es publica la resolució
d’admissions. Aquestes resolucions indiquen si heu estat acceptats, descartats o aneu a
una llista d’espera i s’envien al correu electrònic que heu facilitat a la vostra
preinscripció.
8. Si he estat acceptat vol dir que ja tinc la plaça reservada?
Sí, però et demanarem confirmació.
9. Puc cursar el màster a temps parcial?
Sí. Els estudiants de nou accés poden matricular un mínim de 30 crèdits i un màxim de
42 crèdits però han de matricular obligatòriament les Pràctiques Externes I el primer any
i les Pràctiques Externes II el segon any.
10. En quin idioma s’imparteix el màster?
A l’apartat d’informació general del màster s’especifica el percentatge teòric de
docència: català (70%) i castellà (30%).
El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de català amb descompte pels estudiants.
11. Em puc preinscriure al màster si no he finalitzat els estudis que em donen
l’accés?
Sí, però has de presentar un expedient acadèmic que acrediti que finalitzaràs aquests
estudis abans de començar el màster i, abans de la matrícula, acreditar que ja tens el
títol dels estudis que donen accés al màster.
12. Quins pagaments he de fer? Com es pot pagar?
30,21 euros per a la preinscripció que s’han de pagar amb targeta de dèbit o crèdit. Es
paguen mitjançant la mateixa aplicació que permet fer la preinscripció.
El dia de la matrícula cal presentar un document amb les dades bancàries per domiciliar
el pagament de la matrícula, el qual es pot fraccionar en tres terminis. Per tant, és
indispensable tenir un compte corrent en una entitat financera espanyola per a fer
aquest pagament.

