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MÉS INFORMACIÓ
uibtalent@fueib.org

Tel. 971 25 96 96
http://www.fueib.es/curs/gestiosanitaria

Twitter: @GestioSanitUIB

En què consisteix?

El programa del curs proporciona una visió de conjunt de la gestió sanitària i 
aprofundeix en totes i cadascuna de les dimensions relacionades amb ella. La 
primera part del Màster es centra en els aspectes més generals dels models i 
sistemes sanitaris del nostre entorn: marc jurídic, integració de coneixements 
d'economia i altres ciències socials per a la generació de serveis de salut. A 
continuació es treballen coneixements més especialitzats necessaris per a una 
bona gestió dels sistemes sanitaris: recursos humans, financers o tecnològics. I 
acaba amb matèries centrades en la gestió de serveis sanitaris com: la gestió 
clínica, l'avaluació econòmica o la qualitat.

A qui s’adreça?

A titulats universitaris en l'àmbit de les ciències de la salut o professionals de 
l'entorn de la sanitat que vulguin o necessitin adquirir i / o ampliar les seves 
competències en l'àmbit de la gestió sanitària.
 
A titulats en l'àmbit de l'economia i l'administració d'empreses que decideixin 
especialitzar-se en el sector sanitari.

Quines sortides professionals tindré?

Administració i gestió de la sanitat tant en el sector públic com en el privat.
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       Matèria 1:  Economia de la salut

       Matèria 2: Models i sistemes sanitaris

       Matèria 3: Marc jurídic de les institucions sanitàries 

Direcció d’organitzacions sanitàries
 
        Matèria 4: Planificació de serveis sanitaris

        Matèria 5: Direcció de recursos econòmics i financers

        Matèria 6: Direcció de recursos humans al sector sanitari i funció directiva

        Matèria 7: Màrqueting sanitari i comunicació

        Matèria 8: Qualitat dels serveis sanitaris

        Matèria 9: Direcció d’operacions en organitzacions sanitàries

        Matèria 10: Sistemes d’informació i tecnologia de la informació
  

Estructura

Mòdul
1

Mòdul
2
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Avaluació

Gestió de serveis en organitzacions sanitàries 

       Matèria 11: Gestió Clínica

       Matèria 12: Avaluació econòmica de tecnologies sanitàries i
                          farmacoeconomia

       Matèria 13: Gestió de Projectes

       Matèria 14: Investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i)

       Matèria 15: Temes d’actualitat.

Sessió pràctica: jornada a l’Hospital Universitari Son Espases per a
conèixer el funcionament d’un equip directiu en el seu dia a dia i en la
que es farà una visita a les zones de l'edifici hospitalari més rellevants des del 
punt de vista de la gestió

Mòdul
3
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L'avaluació es realitzarà mitjançant avaluació contínua en cada matèria, amb el 
lliurament de casos pràctics, treballs, activitats en línia, etc. A més, els alumnes 
hauran de lliurar un treball fi de Màster que consistirà en una proposta de millora 
en la gestió d'un servei o organització sanitària.

Premi SEDISA al millor treball de fi de màster.
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Alex Bosch: Tècnic Acreditació de la Direcció General d’Acreditació, Docència e 
Investigació en Salut de la Conselleria de Salut.
Luis Fidel Campoy Domene: director general de Salut i Serveis Tècnics de Previasa.
José María Carretero: professor contractat doctor de l'Àrea d'Organització 
d'Empreses de la UIB.
Luis Carretero: director de DKV Serveis.
Eusebi Castaño: responsable del servei de planificació sanitària de la Conselleria de 
Salut dels Illes Balears.
Ramon Cunillera Graño: gerent del Consorci Sanitari del Maresme.
María Vanessa Díaz Moriana: professora visitant de l’Àrea de Organizació de 
Empreses de la UIB.
Andreu Díaz Rubio: subdirector de comptabilitat i pressupostos de l'IbSalut.
Alba Emery Moya: directora creativa a Corocosa.
Maria Antònia Garcia: professora titular de l'Àrea de Comercialització i Investigació 
de Mercats de la UIB.
Maria Teresa Gómez-Valades i González: adjunt a direcció general en Severiano 
Servei Mòbil SA.
Cristina Gil: professora contractada doctora interina de l'Àrea de Dret Civil de la UIB.
Melchor Hoyos: cap de secció a l'Hospital la Fe de València.
Maria Juan Vergés: consultora sènior sector públic de Deloitte.
Carlos Juiz Garcia: professor titular de l'Àrea d'Arquitectura i Tecnologia de 
Computadores de la UIB.
David Larios Risco: vicepresident de l'Associació de Juristes de la Salut.
Julio Mayol: director mèdic de l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid.
Teresa Moreo Marroig: interventora delegada de la Intervenció General de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Pedro Novás Rodríguez: gestor sanitari, expert en direcció de projectes.
César Pascual Fernández: director general de coordinació de l'assistència sanitària 
a la Comunitat de Madrid.
Miquel Perelló Julià: professor titular d'escola universitària de l'Àrea d'Economia 
Financera i Comptabilitat de la UIB.
Juan Pablo Rodríguez: coach / consultor a Key Solutions.
Joan Carles Rosselló Villalonga: professor titular d'universitat de l'Àrea 
d'Economia Aplicada de la UIB.
Aina Salom Parets: professora contractada doctora interina de l'Àrea de Dret 
Administratiu de la UIB.
Pere Ventayol Bosch: farmacèutic del Servei de Farmàcia de l'hospital Son 
Espases.
Àfrica Villarta: coach / consultor a Key Solutions.

Relació prevista de professorat, és possible que durant el curs se produeixi alguna 
modificació.
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Direcció i coordinació:

Pedro A. Rivas Yarza. Professor de l'Àrea d'Organització d'Empreses de la UIB.

Pedro Novás Rodríguez. Economista. Gestor Sanitari i expert en Direcció de 
Projectes.

Cristina Blanco-Pérez. Coordinadora. Professora visitant del departament 
d'economia de la Universitat d'Ottawa (Canadà).

Número de places: Mínim: 20. Màxim: 30

Modalitat: Semipresencial

Durada: 68 ECTS (160 hores presencials)

Dates i horaris: D'octubre de 2018 a juny de 2019, divendres de 16h a 21h

Lloc de realització: Edifici Sa Riera

Matrícula: Fins al dia d'inici de curs

Preu: 2.800 euros. Possibilitat de pagar en 3 terminis.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de 
l'alumne o anul·lació del curs

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697
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Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!


