Activitat acadèmica: estudis oficials de postgrau
Durant l’any acadèmic 2016-17 a la UIB s’han ofert i impartit trenta-sis màsters
universitaris oficials, dels quals cinc són interuniversitaris. A més, amb tres dels
nostres màsters es conformen quatre dobles titulacions amb universitats i centres de
recerca estrangers, concretament amb la Universitat de Perpinyà Via Domícia, la
Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles, la Universitat de l’Algarve i el Centro de
Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) de Mèxic.
D’altra banda, l’oferta d’estudis de doctorat d’aquest curs ha constat de vint-i-quatre
programes, dels quals vuit són interuniversitaris. A més, amb un dels nostres
doctorats es conformen dues dobles titulacions: una amb el Centro de Investigación
en Materiales Avanzados (CIMAV) i l’altra amb la Universitat Autònoma de Nuevo
León de Mèxic.
La matrícula d’alumnes de postgrau ha disminuït un 0,76 per cent respecte al curs
2015-16 i es pot veure al gràfic corresponent.
Pel que fa als premis i ajuts, s’han gestionat, entre altres, les següents convocatòries
de beques, ajuts i premis per a estudiants de postgrau:
• La quarta convocatòria dels premis Santander-UIB als millors 33 estudiants de
màster de la UIB
• La tercera convocatòria dels premis Santander-UIB als 24 millors expedients de
doctorat.
• La primera convocatòria del concurs de pòsters de la setmana de Postgrau per a
alumnes de doctorat.
• 2 renovacions de contractes predoctorals de “la Caixa” per cursar el doctorat.
• 3 contractes predoctorals propis de la UIB i 6 renovacions.
• Finançament dels 6 estudiants que han participat a les V Jornades Doctorals del
G9, a la Universitat de les Illes Balears.
• Concessió de 17 ajudes per donar suport als estudis oficials de màster.
• Concessió de 32 ajudes per donar impuls als estudis internacionals de màster i
doctorat, repartides en 24 ajudes per a participació de professorat estranger en
estudis de màster; 9 ajudes per a participació de professorat estranger en estudis
de doctorat; 16 ajudes per a alumnes de màster i doctorat interuniversitari o doble
titulació; 3 ajudes per a la coordinació de màsters i doctorats interuniversitaris o
dobles titulacions.
• Concessió de 6 ajudes del Campus e-MTA per cursar pràctiques professionals per a
estudiants estrangers de màster.
• Concessió de 13 ajudes del Campus e-MTA per a mobilitat en màsters de doble
titulació i pràctiques professionals per a estudiants estrangers de màster.
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