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Màster universitari en Millora Genètica
Vegetal

Sense oferta de places a la UPC per al curs 2018-2019.

L'objectiu principal del màster interuniversitari en Millora Genètica Vegetal, coordinat per la Universitat Politècnica de
València (UPV) i amb la participació de la UPC, és formar professionals amb els coneixements necessaris per generar noves
varietats de plantes i desenvolupar programes de millora genètica, que puguin conjugar els mètodes tradicionals de selecció
amb les noves biotecnologies.

DADES GENERALS

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS

Horaris i modalitat
Tarda. Presencial

Idiomes
Espanyol

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

Lloc d'impartició

Universitat Politècnica de València (UPV). S'ha previst que els crèdits del Treball de Fi de Màster es cursin a la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), quan el treball sigui
tutoritzat per professorat d’alguna d’aquestes universitats.

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

SORTIDES PROFESSIONALS

Sortides professionals

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran experts reconeguts que podran treballar en diferents
àmbits professionals com a:

Empresaris i tècnics de diferents nivells en l'àmbit de l'obtenció, producció i comercialització de vegetals
millorats.
Tècnics de l'administració destinats als processos de control del registre i producció de vegetals millorats.
Investigadors en l'àmbit de la millora vegetal, tant en el desenvolupament de noves tècniques com en la
seva aplicació.
Tècnics en la conservació de recursos fitogenètics.
Tècnics en genòmica i marcadors moleculars aplicats a la millora genètica vegetal.
Tècnics en cultiu in vitro i transformació genètica de plantes.
Especialistes en recuperació de varietats tradicionals per al desenvolupament local.

Competències

https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311611
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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.

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de:

Definir els fonaments de la millora genètica vegetal.
Descriure les tècniques convencionals de selecció i millora de plantes.
Esquematitzar i aplicar les eines i tècniques de la biotecnologia als programes de millora.
Seleccionar i aplicar els mètodes de millora en funció del sistema reproductiu.
Assenyalar les peculiaritats dels mètodes de millora en funció dels objectius dels plans de millora.
Contrastar els diferents tipus de dissenys experimentals utilitzats en millora genètica.
Descriure les metodologies adequades per a la prospecció, maneig, conservació i utilització de recursos
fitogenètics.
Conèixer les peculiaritats de la producció comercial de llavors i plantes d'hivernacle.
Manejar la normativa i els instruments legals per al registre, protecció i utilització del material vegetal.
Descriure les principals fonts de informació per als milloradors.
Discutir les bases de la recerca en millora genètica i analitzar la problemàtica dels programes de millora
reals.
Sintetitzar la formulació d'objectius i el disseny de programes de millora.
Extreure els elements essencials d'un problema real de millora i modelitzar-lo formalment.
Dur a terme dissenys experimentals i executar programes reals de millora.
Analitzar i resoldre problemes complexos de millora genètica vegetal.
Discutir la utilització conjunta dels mètodes convencionals de selecció i millora i les noves biotecnologies en
els programes de millora.
Triar les eines i tecnologies més adequades per optimitzar els programes de millora.
Racionalitzar l'organització d'un banc de germoplasma i manejar-lo.
Utilitzar recursos genètics en un programa de millora i dissenyar experiments en el camp de la millora
genètica vegetal.
Manejar la legislació vigent en l'àmbit de la protecció i utilització del material vegetal.
Tenir cura de la higiene i seguretat en el treball i dels aspectes relatius al medi ambient.
Manejar el sistema reproductiu de les plantes (castrar, hibridar, etc.) i les tècniques de conservació de
germoplasma (dessecació, criopreservació, realització d'assajos de viabilitat, etc.). 
Utilitzar les eines de laboratori derivades de les noves biotecnologies (diferents tipus de marcadors
moleculars, hibridacions moleculars, digestions, etc.).
Realitzar cultius in vitro de plantes i teixits vegetals (micropropagació, regeneració, culitu d'anteres i òvuls,
etc.).
Utilitzar tècniques de laboratori per a la millora de la qualitat i resistència a l'estrès (anàlisi de compostos de
valor nutritiu, anàlisi de característiques fisiològiques, anàlisi de patògens, inoculació de patògens, maneig
d'organismes, etc.).
Obtenir plantes transgèniques i produir material vegetal comercial.
Extreure informació útil a partir de fonts combinades d'informació.
Elaborar i redactar informes.

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA: NORMATIVES, CALENDARIS

Centre docent UPC
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Institucions participants
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Universitat Politècnica de València (UPV) - universitat coordinadora

Responsable acadèmic del programa
Francesc Casañas

https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/eeabb
https://upc.edu/ca
http://www.upm.es
http://www.upv.es
http://www.upv.es
http://futur.upc.edu/FrancescCasanasArtigas?locale=ca
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PLA D'ESTUDIS

Maig 2023. UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

http://www.upv.es/titulaciones/MUMGV/menu_974526v.html
https://www.upc.edu
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