MÀSTER EN INFERMERIA
PSIQUIÀTRICA I SALUT
MENTAL

60 crèdits ECTS

Del 23 de setembre de 2020 al 26 de maig de 2021

Objectius
Definir i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera en l’àmbit de la salut
mental, per actuar amb eficàcia i eficiència en l’organització i direcció de l’equip infermer.
Aprofundir en el desenvolupament de les relacions interpersonals malalt-família i equip de
salut.
Demostrar habilitat en l’aplicació de l’entrevista psiquiàtrica.
Utilitzar l’evidència científica en els camps de la Infermeria psiquiàtrica i participar en la
programació d’activitats de prevenció, que es realitzen en la població i principalment en els
grups d’alt risc així com en el disseny i aplicació de plans de cures infermeres pel pacient
amb problemes de salut mental.
A qui va adreçat
Graduats/des i diplomats/des en Infermeria i altres titulacions universitàries relacionades
amb l’àrea de salut.
Continguts
Mòdul I. Introducció a les ciències de la conducta
Tipus de personalitat
Característiques psicològiques dels trastorns mentals
Aspectes psicològics dels trastorns neuròtics
Mòdul II. Teories psicològiques de la personalitat
Relacions interpersonals, psicoteràpia de grup i resolució de crisi
Rol de cultura en salut i malaltia mental
Psicometria
Recursos socials
Mòdul III. Clínica psiquiàtrica
Evolució i història de la psiquiatria
Epidemiologia dels trastorns mentals
Mètodes d’exploració psicopatològica. Psicopatologia general i descripció dels trastorns
mentals
Mòdul IV. Infermeria psiquiàtrica
Història i evolució de la infermeria psiquiàtrica, funcions i criteris d’assistència
Prevenció i rehabilitació
Cures infermeres psiquiàtriques
Ètica i legislació en psiquiatria
Mòdul V. Metodologia en infermeria
Mòdul VI. Pràcticum
Mòdul VII. Treball fi de màster

Dates, horaris i lloc de realització
-Classes teòriques del 23/09/2020 al 26/05/2021, tots els dimecres de 10 a 13.30h. i de 15
a 18.30h.
- Practiques clíniques De dilluns a divendres (excepte dimecres) en horari de
8 a 14h i de 14 a 20h.
Les pràctiques es planifiquen de manera individualitzada tenint en compte, sempre que sigui possible, les necessitats de
cada estudiant.
Cas que es pugui demostrar una experiència professional en l’àmbit del programa, la direcció del Centre pot reconèixer
com a superades les pràctiques curriculars.

.
Preinscripció
Per a ser admès és imprescindible fer la preinscripció online a l'apartat "Màsters /
Preinscripció online" del web de l'EUI-Sant Pau (http://eui.santpau.cat), tenir el requisit
d’accés estipulat per a cada curs i adjuntar la documentació requerida:
• DNI o Passaport vigent.
• Fotografia actual (mida carnet 176x220).
• Títol universitari segons el requisit d'accés.
• Justificació escrita de la demanda.
• Curriculum vitae actualitzat.
Al web de l’Escola podreu consultar el procediment de preinscripció online.

Admissió i matrícula
Les persones admeses rebran per correu electrònic la notificació d’admissió al màster.
Els estudiants admesos acceptaran la seva plaça efectuant l’automatrícula en les dates
establertes i aportant, si és el cas, la documentació que tinguin pendent.
Les persones en llista d’espera rebran una notificació per correu electrònic. i seran
avisades de la seva admissió en el moment que es produeixi una vacant.
Si en el moment de l’automatrícula, l’estudiant no està en possessió del títol corresponent o
del certificat substitutori del títol, no es podrà matricular i passarà a la llista d’espera.
Al web de l’Escola podreu consultar el procediment de matriculació online.

Preus, ajuts i formes de pagament
Import total màster: 3.800 €
Matrícula amb ajut:
Si us matriculeu del 09/07/2020 al 16/07/2020, l’ import a abonar serà: 3.572 €
Exalumnes: 3.572 €

Forma de pagament
Pagament Global: s’abonarà l’import total un cop confirmada l’admissió.
Pagament Ajornat: s’abonarà en tres terminis:
- Un cop confirmada l’admissió s’abonarà el 50% de la matrícula.
- A l’inici d’octubre (1r dia laborable) es domiciliarà el 25% de la matrícula.
- A l’inici de desembre (1r dia laborable) es domiciliarà el 25% restant de la matrícula.
Acreditació
Denominació del títol propi: màster en (nom del curs) per la UAB. Preu segons taxes
UAB vigents.
Certificat de l’EUI-Sant Pau amb qualificació i crèdits curs (gratuït).

PLÀNOL GENERAL I ACCESSOS

MÉS INFORMACIÓ
Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 • 08025 Barcelona
Tel. 93 553 78 33 / 77 77
Fax 93 553 76 94
secretariaeui@santpau.cat
http://eui.santpau.cat

