UIB, una universitat oberta al món
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Per què estudiar-ho a la UIB?
Perquè la UIB ofereix una oferta àmplia i
especialitzada de màsters universitaris i
programes de doctorat; màsters impartits i
doctorats dirigits per professors especialistes
en les matèries que s’ofereixen i amb el suport
de grups de recerca altament reconeguts. Això
garanteix un professorat i programes de
postgrau de qualitat.

Entorn
Perquè la UIB t’ofereix la possibilitat d’estudiar
en un entorn únic. Les nostres instal·lacions del
campus de Mallorca, una veritable ciutat al servei
de tota la comunitat universitària, ofereixen un
ampli ventall d’activitats amb les quals pots
ocupar el teu temps més enllà del purament
acadèmic.

Internacionalització
La UIB al mateix temps está compromesa amb la
nostra cultura i societat i és una finestra oberta
al món. Apostam per la internacionalització
creixent de tots els nostres programes.
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Què és un màster oficial?
Què és un doctorat?

És una titulació oficial dirigida a
diplomats, llicenciats i graduats, que
proporciona coneixements especialitzats
en l’àmbit de les Arts i Humanitats,
Ciències, Ciències de la Salut, Ciències
Socials i Jurídiques, Enginyeria i
Arquitectura.

El doctorat és la més alta titulació que
atorguen les universitats. Implica, per tant,
una formació avançada, especialitzada
i multidisciplinària, orientada cap a la
formació de nous investigadors experts en
qualsevol de les diferents branques de
coneixement.

Recerca
La UIB és una de les 5 principals universitats
a Espanya en innovació i desenvolupament
tecnològic i qualitat de la recerca, segons
l’U-Rànquing i l’I-UGR Rànquing.
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Per a què serveix un doctorat?
El doctorat té com a finalitat fonamental la
formació d’investigadors independents i
de qualitat.
El doctorat culmina amb la redacció
i defensa d’una tesi doctoral, que és
un treball de recerca original que
compleix criteris de qualitat reconeguts
internacionalment.

Per a què serveix un màster?
Et permet obtenir una formació
qualificada, adquirir un perfil altament
valorat en el món empresarial i accedir
a un doctorat. En definitiva, t’obre noves
oportunitats laborals i reptes professionals.

És necessari per a aquelles persones
que vulguin dedicar-se a la carrera
acadèmica, i és altament valorat en molts
àmbits professionals, tant dins com,
especialment, fora d’Espanya.
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El CEP centralitza i coordina
l’oferta formativa i la gestió
acadèmica dels estudis oficials
de màster, donant suport
i informació a estudiants,
professors i comissions
acadèmiques de màsters.
El CEP tramita l’acceptació
d’estudiants de postgrau amb
titulació estrangera.

La missió de l’EDUIB
és constituir un model
organitzatiu acadèmic i
administratiu entorn dels
estudis de doctorat per
garantir la qualitat de l’oferta
acadèmica, l’eficiència en
la gestió i que fomenti
l’excel·lència de la recerca i
garanteixi una sòlida projecció
internacional, amb l’objectiu
de consolidar la UIB com una
universitat de referència en la
formació d’investigadors.

La UIB, a través del CEP,
subscriu convenis per a les
pràctiques dels estudis oficials
de màster amb nombroses
institucions, empreses i
entitats publiques i privades.
A més, el CEP vehicula
nombroses convocatòries de
beques i ajudes específiques
per a estudiants de màster de
la UIB, tant de mobilitat com
de realització d’estudis.

La visió de l’EDUIB és la
d’un entorn eficient per a la
formació d’investigadors i
node d’atracció de talent i de
connexió de col·laboracions
científiques internacionals en
aquestes àrees.

MÀSTERS OFICIALS
DOCTORATS
http://cep.uib.cat

Disseny: Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat/
Imatge: Miguel Alonso Oleaga
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http://edoctorat.uib.cat
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: + 34 971 17 24 98
escoladedoctorat@uib.cat
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07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: +34 971 17 33 36
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