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Master's degree in Biomedical Data
Science

El master's degree in Biomedical Data Science (màster universitari en Ciència de Dades Biomèdiques) és un programa de
màster participat per 7 universitats catalanes (URV, coordinadora; UPC, UB, UAB, UdG, UdL i UVic-UCC) i promogut per
l'associació Bioinformatics Barcelona (BIB). Es fa totalment en anglès i té una clara vocació internacional.

Té com a objectiu formar professionals i personal científic especialitzat en ciència de dades biomèdiques, capaços de gestionar,
integrar, analitzar i extreure informació de les big data que es generen al voltant de la salut i l'àmbit assistencial, amb la qual
cosa contribueixen a l'avenç de la medicina de precisió.

DADES GENERALS

Durada i inici
2 anys, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre

Horaris i modalitat
No presencial

Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Universitat Rovira i Virgili (URV)

ACCÉS

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster

Places
50

Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora
següent:
Universitat Rovira i Virgili (URV)

SORTIDES PROFESSIONALS

Sortides professionals
Els graduats i graduades del màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques estaran capacitats per treballar
en el sector públic (agències públiques, universitats, centres de recerca i grans infraestructures científiques, hospitals i
centres de recerca hospitalaris) i en el privat (empreses de base tecnològica, farmacèutiques, consultores i
asseguradores), així com en els àmbits principals següents:

gestió de projectes i direcció tècnica
programació científica
assessorament cientificotècnic
recerca
sector acadèmic

Competències

https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/biomedical-data-science/
https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics
https://upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/requisits-academics
https://www.urv.cat/es/estudios/masteres/admision/pas-a-pas-preinscripcio/
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Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el
procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC
són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment
l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA: NORMATIVES, CALENDARIS

Centre docent UPC
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Institucions participants
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat de Girona (UdG)
Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Vic (UVIC)
Universitat Rovira i Virgili (URV) - universitat coordinadora

PLA D'ESTUDIS

Maig 2023. UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/etseib
https://upc.edu/ca
http://www.uab.es/
http://www.ub.es/
http://www.udg.edu
http://www.udl.es
http://www.uvic.cat
http://www.urv.es
http://www.urv.es
https://www.urv.cat/en/studies/master/courses/biomedical-data-science/programme/
https://www.upc.edu
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