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RESUM
L'estudiant haurà de saber utilitzar tots els recursos necessaris per desenvolupar una investigació com
ara TICS, bibliografia, bases de dades, mètodes i tècniques d'investigació bàsica, clínica i
epidemiològica. Els agents intervinents seran l'estudiant i el tutor o director del treball. El primer li
proporcionarà al segon els informes periòdics que li proposi i el segon supervisarà tot el treball realitzat
per l'estudiant. Per a això l'estudiant ha d'acudir periòdicament a les sessions programades i consultar
amb el tutor tots els dubtes que es plantegin durant l'elaboració del treball.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
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Altres tipus de requisits
Haver cursat i superat tots els mòduls del màster.

COMPETÈNCIES
2096 - M.U. en Investig,Tractam.Patol.Associades Drogodep. 10-V.1
- Ser capaç de descriure amb claredat els objectius proposats i assolits en el treball.
- Saber relacionar els estudis cursats amb les activitats professionals.
- Saber utilitzar els recursos adequats per a l'elaboració del treball.
- Saber aplicar els coneixements adquirits en la titulació a l'experiència professional.
- Ser capaç de sintetitzar i destacar els aspectes més importants del treball realitzat.
- Saber argumentar amb coherència i de manera crítica, conclusiva i persuasiva.
- Ser capaç de comunicar oralment i transmetre amb claredat el mètode utilitzat i els resultats
obtinguts.
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Ser capaç de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural
dins una societat basada en el coneixement.
- Concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació amb serietat
acadèmica.
- Realitzar una contribució a través d'una investigació original que amplie les fronteres del coneixement
desenrotllant un corpus substancial, del que part meresca la publicació referenciada a nivell nacional
o internacional.
- Dissenyar i identificar àrees o tema prioritaris necessaris per a ser investigats en l'àmbit de les
drogodependències.
- Posseir les habilitats d'aprenentatge per a proposar estratègies i dissenys experimentals d'acord amb
els resultats dels diferents experiments que s'han comentat i que són paradigmàtics en l'àrea de les
drogodependències.
- Saber aplicar el mètode científic

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Ser capaç de descriure amb claredat els objectius proposats i assolits en el treball. Saber relacionar els
estudis cursats amb les activitats professionals. Saber utilitzar els recursos adequats per a l'elaboració
del treball. Saber aplicar els coneixements adquirits en la titulació a l'experiència professional. Ser capaç
de sintetitzar i destacar els aspectes més importants del treball realitzat. Saber aplicar el mètode
científic. Saber argumentar amb coherència i de manera crítica, conclusiva i persuasiva. Ser capaç de
comunicar oralment i transmetre amb claredat el mètode utilitzat i els resultats obtinguts.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Elaboració d'un projecte final d'estudis
TOTAL

Hores
120,00
120,00
240,00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT
En el cas que el treball estigui vinculat a la realització de les pràctiques externes, haurà de contemplar
els següents apartats:
- Valoració dels estudis realitzats en relació a les pràctiques efectuades,
- Explicació i desenvolupament de les activitats exercides,
- Anàlisi i reflexió sobre l'exercici professional en el qual s'hagin desenvolupat les pràctiques,
- Competències que s'hagin practicat i el grau d'aprenentatge que s'ha assolit,
- Activitats de supervisió realitzades pel tutor,
- Conclusions i propostes.

En cas que el treball consisteixi en l'elaboració d'una investigació-acció:
- Realització d'una investigació sobre un tema o qüestió vinculada a la investigació bàsica, clínica o
epidemiològica en drogodependències.
- Descripció de les competències desenvolupades,
- Revisió bibliogràfica sobre la matèria investigada,
- Recerca de dades per al treball experimental i empíric.

AVALUACIÓ
El sistema d'avaluació del treball fi de màster tutoritzat per un professor del títol consistirà en la
presentació per escrit del una feina i en la seva defensa pública davant d'un tribunal format per membres
de la comissió de coordinació acadèmica del màster.
Es valoraran tant els coneixements teòrics i pràctics, com les competències adquirides, manifestat tot
això en els següents criteris:
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1. Qualitat del treball presentat: fins a 6 punts
Es valoraran els següents aspectes:
Aspectes formals:
Resumen. Introducció: idoneïtat, extensió i actualitat. References. Metodologia científica:
participants, procediment i anàlisi.
Resultats. Conclusions / Discussió. Agraïments. Blibliografía.
2. Presentació i Defensa: fins a 4 punts
Es valoraran els següents aspectes:
Presentació: claredat, organització del tema, esquematització dels principals resultats. Defensa
del treball tenint en compte com es respon a les qüestions que li planteja el tribunal: coneixement del
tema, desenvolupament d'hipòtesis alternatives, continuació de l'estudi presentat.

REFERÈNCIES

ADDENDA COVID-19
Es realitzaran les adaptacions que indique la UV.
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