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Formació especialitzada per a professionals del sector sanitari 
amb responsabilitats directives enfocada al lideratge i la gestió de 
projectes assistencials i de grups de professionals.

La formació en gestió sanitària és una àrea d’activitat professional que no es 
contempla en els estudis de grau ni tampoc en les especialitats mèdiques.

El programa de formació universitària avançada en Direcció d’Institucions Sanitàries, 
promogut i dissenyat a partir de la col·laboració de les institucions que formen part 
del Patronat de l’antiga Fundació Doctor Robert, ara integrada a la Fundació UAB, 
dona resposta a aquesta necessitat formativa.

S’estructura en quatre subprogrames i un Treball de Recerca.

Professorat
El claustre compta amb professionals i directius de prestigi de l’àmbit de la gestió i la 
direcció d’institucions sanitàries.

Metodologia
Enfocada a promoure la participació activa dels professionals per conduir-los a 
l’anàlisi, el debat, la reflexió i l’aportació de conclusions.

Inclou un ampli ventall de formats docents: classes teòriques, seminaris, exercicis de 
simulació, taules rodones, espais de debat i visites a diferents àrees d’interès dels 
centres sanitaris.

Estructura del pla d’estudis

Programa de direcció Crèdits

Programa general de direcció
Sessions magistrals o taules rodones

10

Programa d’habilitats directives 
Sessions magistrals i exercicis de simulació

10

Programa del sector sanitari

Programa general del sector sanitari
Sessions magistrals o taules rodones

10

Programa específic del sector sanitari i visites a institucions
Seminaris amb participació activa de l’alumnat

15

Treball de recerca 15

Informació general

Modalitat: Presencial.
Crèdits: 60 ECTS.
Duració: 2 cursos acadèmics.
Places: 32.
Inici i fi de curs: de gener de 2022 a juny de 2023.
Idioma: Català (80%) i castellà (20%).
Preu: 7.700 euros. Permet el pagament fraccionat.
Preinscripció: enllaç.

Màster en Direcció 
d’Institucions Sanitàries

Objectius
 ■ Millorar la competència 
(coneixements, habilitats i actituds) 
de lideratge i gestió de projectes 
assistencials i grups de professionals.

 ■ Oferir un marc de benchmarking pel 
debat i la reflexió, i afavorir l’intercanvi 
i la possibilitat de contrastar 
experiències de les organitzacions 
assistencials.

Avaluació
 ■ Assistència mínima del 80%.

 ■ Presentació oral i escrita de dues 
tesines sobre temes monogràfics 
a escollir, a partir dels diferents 
seminaris proposats.

 ■ Participació en les visites als diferents 
centres assistencials.

 ■ Avaluació continuada: 
- assessment-habilitats
- direcció estratègica
- recursos econòmics
- cas pràctic en gestió sanitària.

Calendari de classes presencials. Curs 2022
 ■ Gener: 25, 26 i 27 (09:00 a 19:00h)
 ■ Febrer: 22, 23, 24  (09:00 a 19:00h) i 25 (09:00 a 13:30h)
 ■ Març: 22, 23 i 24 (09:00 a 19:00h)
 ■ Abril: 26, 27, 28  (09:00 a 19:00h) i 29 (09:00 a 13:30h)
 ■ Maig: 24, 25 i 26 (09:00 a 19:00h)
 ■ Juny: 14, 15 i 16 (09:00 a 19:00h)
 ■ Setembre: 20, 21, 22  (09:00 a 19:00h) i 23 (09:00 a 13:30h)
 ■ Octubre: 18, 19, 20  (09:00 a 19:00h) i 21 (09:00 a 13:30h)
 ■ Novembre: 15, 16 i 17 (09:00 a 19:00h)
 ■ Desembre: 13, 14 i 15 (09:00 a 19:00h)
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Gestió acadèmica:
FUABformació
UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni Maria Claret, 171
08041 Barcelona

Destinataris
Professionals del sector sanitari 
(gradutas, llicenciats i diplomats 
en Medicina i Cirurgia, Economia, 
Infermeria i altres disciplines afins), que 
ja tenen responsabilitats directives en 
diferents àmbits i que volen millorar 
les seves competències per afrontar 
els reptes actuals i futurs de la seva 
professió.

Sortides professionals
El màster és de caràcter 
professionalitzador, possibilitant 
als titulats l’accés a càrrecs de 
responsabilitat en el sector sanitari.

Contacte:
Secretaria tècnica: Marina Lahoz
formacio.gestio.sanitaria@uab.cat
cgdas@uab.cat
Tel. 620 960 995

Direcció
Dra. Gemma Craywinckel i Martí
Directora del Servei Català de la Salut
Departament de Salut
Generalitat de Catalunya
Professora Associada de la UAB
Doctora per la UAB

Coordinació
Dr. Ricard Armengol i Rosell
Secretari Tècnic, Regió Sanitària 
Metropolitana Nord, CatSalut.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Dr. Ricard Gutiérrez i Martí
Director de la Càtedra de Gestió, 
Direcció i Administració Sanitàries. 
Doctor en Medicina i Cirurgia.
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