Estudis oficials de postgrau
Durant l’any acadèmic 2017-18 a la UIB s’han ofert i impartit 32 màsters universitaris
oficials, dels quals 4 són interuniversitaris. A més, amb 4 d’aquests màsters es
conformen 5 dobles titulacions amb universitats i centres de recerca estrangers,
concretament amb:

•
•
•
•
•

Universitat Pavel Josep Safárik de Kosice, Eslovàquia.
Universitat de Perpinyà Via Domícia, França.
Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles, Rússia.
Universitat de l’Algarve, Portugal.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Mèxic.

D’altra banda, l’oferta d’estudis de doctorat d’aquest curs ha constat de 24 programes,
dels quals 8 són interuniversitaris. A més, amb un dels nostres doctorats es conformen
2 dobles titulacions:

• Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Mèxic.
• Universitat Autònoma de Nuevo León, Mèxic.
En total, el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l’Escola de Doctorat de la UIB han
gestionat 56 titulacions durant l’any acadèmic 2017-18, xifra que representa un 60 per
cent del total de titulacions oficials de la UIB.
La matrícula d’alumnes de postgrau és de 2.196 alumnes (vegeu el gràfic més avall). El
nombre total d’alumnes ha disminuït un 0,68 per cent respecte al curs 2016-17, però
continua sent el segon valor més alt, si es compara amb els altres centres de la UIB.
El Centre d’Estudis de Postgrau ha tingut 1.320 alumnes de màsters universitaris,
nombre que ha disminuït respecte al curs anterior un 1,2 per cent. D’altra banda, la
matrícula d’alumnes de doctorat s’ha incrementat un 1,45 per cent aquest curs 201718. D’aquests 838 alumnes de doctorat n’hi ha 5 amb conveni de cotutela internacional,
xifra que representa un 0,5 per cent del total d’alumnes de doctorat.
El nombre d’alumnes internacionals que cursen estudis de postgrau a la UIB és de 388,
més del 17 per cent respecte al total d’alumnes de postgrau. A més a més, des de març
de 2018, 22 màsters del Centre d’Estudis de Postgrau participen en la plataforma de
promoció internacional de Keystone Academics per augmentar el nombre d’estudiants
internacionals als estudis de màster oficial.
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Durant l’any acadèmic 2017-18 s’han signat 93 nous convenis de pràctiques per a
alumnes de màster, i s’han gestionat 177 annexos individuals de pràctiques curriculars
per a estudiants de màsters oficials. També s’han tramitat 202 defenses de Treball Final
de Màster (TFM) fins al moment. Hem de tenir present que als estudis de màsters
oficials els mesos de juliol i setembre són hàbils per a defenses de TFM. El nombre total
de titulats de postgrau durant l’any acadèmic 2016-17, darrer any complet a aquests
efectes, va ser de 836, dada que representa una tercera part del total de titulats en
estudis oficials de la UIB el mateix any acadèmic. D’aquest nombre total de titulats, 702
corresponen a estudiants de màster, i 134, a estudiants de doctorat.
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, algunes de les quals han comptat
amb aportacions econòmiques del Centre d’Estudis de Postgrau i de l’Escola de
Doctorat:

• La concessió de 10 beques Santander Iberoamèrica per cursar estudis de màster a
la UIB.
• La cinquena convocatòria dels premis Santander-UIB als millors estudiants de
màster de la UIB, que han premiat 15 alumnes.
• La quarta convocatòria dels premis Santander-UIB als millors expedients de
doctorat, que han premiat 15 alumnes.
• La tercera convocatòria del concurs de pòsters de la Setmana de Postgrau per a
alumnes de doctorat, amb un pòster premiat per cada branca de coneixement.
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• La segona convocatòria del concurs de pòsters de la Setmana de Postgrau per a
•
•

•
•
•
•
•
•

alumnes de màster, amb un pòster premiat entre tots els presentats.
La primera convocatòria del Tast de Màster, amb tres premis per a les millors
presentacions de Treball Final de Màster en cinc minuts.
La primera convocatòria del Programa d'impuls, mobilitat i internacionalització per
a estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears amb el suport del Banc
Santander, parcialment finançada pel Centre d’Estudis de Postgrau i l’Escola de
Doctorat de la UIB. Amb aquest programa s’han concedit 56 ajuts i més de 50.000
euros, repartits en:
o 12 ajuts a l’adquisició de recursos bibliogràfics i despeses sobrevingudes
associades a pràctiques de laboratori que formin part de les activitats formatives
dels programes oficials de màster;
o 24 ajuts a la mobilitat de professorat extern en programes oficials de màster i
de doctorat de la UIB;
o 8 ajuts per a la coordinació de màsters i doctorats interuniversitaris o dobles
titulacions;
o 12 ajuts a la mobilitat d’alumnat de la UIB vinculat a dobles titulacions i
titulacions interuniversitàries de màster i doctorat i tesis doctorals en règim de
cotutela internacional.
El finançament de 12.000 euros destinats a material de pràctiques d’estudis de
màster universitari.
El finançament dels 8 estudiants que han participat a les VI Jornades Doctorals del
G9, a la Universitat de Cantàbria.
2 renovacions de contractes predoctorals de “la Caixa”.
3 contractes predoctorals propis de la UIB i 7 renovacions.
La concessió d’una Beca Iberoamèrica Santander Recerca per reforçar la mobilitat
d’una alumna de doctorat entre una Universitat iberoamericana i la UIB.
La concessió de la beca doctoral Fernando Tarongí Bauzà a una alumna de doctorat
afí a la investigació farmacològica, química i bioquímica.

El Centre d’Estudis de Postgrau ha participat en la XVII trobada de la RUEPEP (Red
Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente), que es va celebrar a
la Universitat Complutense de Madrid de l’11 al 13 d’abril de 2018.
L’Escola de Doctorat ha participat en diferents esdeveniments, com l’acte de
reconeixement als nous doctors i doctores amb el lliurament de l’anell de doctor. També
ha col·laborat en l’organització de les IV Jornades Internacionals de Turisme, amb
participació d’alumnes i professors del doctorat en Turisme, i ponents de diferents
camps científics.
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Durant l’any acadèmic 2017-18 el Centre d’Estudis de Postgrau i l’Escola de Doctorat
han organitzat conjuntament diferents actes i/o hi han participat:

• Visita del president del Parlament balear, senyor Baltasar Picornell, el 30 de
•
•

•
•
•

novembre de 2017.
Visita de la senyora Fatma Ben Abdallah ep Sahli, secretària general de l’Escola
Nacional d’Enginyers de Susa, Tunísia; per conèixer el funcionament dels dos serveis
i poder implantar a la seva escola alguns dels nostres mètodes. Desembre de 2017.
Participació al Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua celebrat a
IFEMA de l’1 al 3 de març de 2018.Participació al 12è Fòrum de l’Ocupació de la UIB,
organitzat pel Departament d’Orientació i Inserció Professional, el 7 de març de
2018.
Visita institucional d’una delegació de la Universitat d’Esfahan, interessats per
tractar temes referents a convenis de dobles titulacions. Març de 2018.
Celebració de la IV Setmana dels Estudis de Postgrau, amb un calendari amb més
de 30 activitats i una elevada participació d’alumnat i professorat dels estudis
oficials de postgrau. Del 23 al 27 d’abril de 2018.
Visita de la senyora Malgorzata Rzeszutek-Sarama, membre del personal
d’administració i serveis del Jagiellonian University Medical College, per conèixer el
funcionament del servei i poder adaptar alguns dels nostres procediments a la seva
universitat. Del 23 al 27 d’abril de 2018.
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