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Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica  

Activitat acadèmica 

Estudis oficials de postgrau 

Durant l’any acadèmic 2019-20, a la UIB s’han ofert i impartit 33 màsters universitaris 
oficials, quatre dels quals són interuniversitaris. A més, amb quatre d’aquests màsters 
es conformen sis dobles titulacions amb universitats i centres de recerca estrangers, 
concretament amb: 

 Universitat 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 

 Universitat de L’Aquila, Itàlia 

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

 Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Mèxic 

 Universitat Autònoma de Nuevo León, Mèxic 

I també hi ha la possibilitat d'oferir qualsevol estudi de doctorat com a doble titulació 
amb la Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles de Moscou. 

En total, el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l’Escola de Doctorat de la UIB 
(EDUIB) han gestionat 57 titulacions durant l’any acadèmic 2019-20, xifra que 
representa un 58 per cent del total de titulacions oficials de la UIB. 
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La matrícula d’alumnes de postgrau és de 2.358 alumnes (vegeu el gràfic més avall). 
El nombre total d’alumnes ha augmentat un 0,86 per cent respecte del curs 2018-19, i 
és el valor més alt, si es compara amb els altres centres de la UIB. 

El CEP ha tingut 1.462 alumnes de màsters universitaris, nombre que ha augmentat 
respecte del curs anterior un 1,9 per cent, i representa el màxim històric des que es 
varen començar a impartir estudis de màster a la UIB. D’altra banda, la matrícula 
d’alumnes de doctorat ha disminuït un 0,88 per cent aquest curs 2019-20. D’aquests 
896 alumnes de doctorat, n’hi ha set amb conveni de cotutela internacional, xifra que 
representa un 0,78 per cent del total d’alumnes de doctorat.  

El nombre d’alumnes de mobilitat que cursen estudis de postgrau a la UIB és de 39, 
més de l’1,5 per cent respecte del total d’alumnes de postgrau. 

 

Durant l’any acadèmic 2019-20, s’han signat 89 nous convenis de pràctiques per a 
alumnes de màster, i s’han gestionat 239 annexos individuals de pràctiques 
curriculars per a estudiants de màsters oficials, fins al moment.  

Pel que fa al treball de fi de màster (TFM), al final, durant el curs 2018-19 se’n varen 
defensar 693. Aquest curs 2019-20, se n’han tramitat fins al moment 331, setanta dels 
quals ja s’han defensat. Hem de tenir present que, en els estudis de màsters oficials, 
els mesos de juliol i setembre són hàbils per fer defenses de TFM. A més, enguany, a 
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causa de la pandèmia COVID-19, totes les defenses s’han endarrerit i es poden 
defensar fins al novembre.  

El nombre total de titulats de postgrau durant l’any acadèmic 2018-19, darrer any 
complet a aquests efectes, va ser de 734, dada que representa un 32 per cent del total 
de titulats en estudis oficials de la UIB el mateix any acadèmic. D’aquest nombre total 
de titulats, 651 corresponen a estudiants de màster i 83, a estudiants de doctorat. 

Pel que fa a les beques, premis i ajuts, s’han gestionat, entre d’altres, les 
convocatòries següents per a estudiants de postgrau, algunes de les quals han tingut 
aportacions econòmiques del Centre d’Estudis de Postgrau i de l’Escola de Doctorat:  

 La concessió de sis beques Santander Iberoamèrica per cursar estudis de màster a 
la UIB. 

 La concessió de dos ajuts per elaborar TFM relacionats amb les ciències i 
tecnologies marines. 

 La concessió de quatre beques Joan Vidal Perelló per a estudis de màster. 

 La gestió de quatre beques de la Fundació Carolina: tres de màster universitari i 
una de doctorat. 

 La segona convocatòria dels ajuts de mobilitat EDUIB-Santander per a alumnes de 
doctorat. Aquesta convocatòria està pendent de resolució i preveu concedir vuit 
ajuts. 

 La concessió d’un ajut Santander Iberoamèrica Recerca. Aquesta convocatòria està 
pendent de resolució i preveu concedir un ajut. 

 La tercera 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. Amb aquest programa s’han concedit 31 ajuts i més de 25.000 euros, 
repartits en: 

o Sis ajuts per a l’adquisició de recursos bibliogràfics i per a despeses 
sobrevingudes associades a pràctiques de laboratori que formin part de les 
activitats formatives dels programes oficials de màster;   
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o Dinou ajuts a la mobilitat de professorat extern en programes oficials de 
màster i de doctorat de la UIB; 

o Quatre ajuts per a la coordinació de màsters i doctorats interuniversitaris o 
dobles titulacions. En aquesta línia, també hi ha participat el Servei de 
Relacions Internacionals, que ha repartit 433,28 euros a una petició per 
participar en un tribunal de doble titulació de treball de fi de màster. 

o Un ajut a la mobilitat d’un alumne de la UIB vinculat a dobles titulacions i 
titulacions interuniversitàries de màster i doctorat i tesis doctorals en règim de 
cotutela internacional.  

 El finançament amb 25.000 euros de material de pràctiques d’estudis de màster 
universitari. 

 El finançament d’un estudiant de doctorat per participar en les Jornades Doctorals 
Transfrontereres 2019, celebrades a Girona. 

 El finançament dels set estudiants de doctorat que havien de participar en les VIII 
Jornades Doctorals del G9, a la Universitat de Saragossa. A causa de la pandèmia 
de la COVID-19, aquestes jornades es varen ajornar. Encara no està definida la 
nova data de celebració. 

 Renovació d’un contracte predoctoral de la Caixa.  

 Renovació de dos contractes predoctorals propis de la UIB. 

 La concessió d’un contracte predoctoral Clara Hammerl. 

L’EDUIB ha participat a la VII Conferència de Directors d’Escoles de Doctorat, que es 
va celebrar a la Universitat de Cantàbria els dies 3 i 4 d’octubre de 2019. 

Durant l’any acadèmic 2019-20, el CEP i l’EDUIB han organitzat conjuntament 
diferents actes i/o hi han participat: 

 Participació al Job Day UIB, organitzat pel Departament d’Orientació i Inserció 
Professional, el 10 de març de 2020.  

 Participació a la fira virtual UNIferia, celebrada per internet del 23 al 30 de març 
de 2020. 
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 Participació a l’edició en línia especial de postgraus del diari universitari Aula 
Magna: <http://www.aulamagna.com.es/posgrados-2020-preparados-para-la-
formacion-mas-innovadora/>. 
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