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El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB 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, i facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de 
l’espai europeu d’educació superior. El CEP tramita l’acceptació d’estudiants 
de postgrau amb titulació estrangera i l’homologació de títols de postgrau 
estrangers. El CEP té convenis per a les pràctiques del estudis de màsters amb 
nombroses institucions, empreses i entitats públiques i privades. A més, el 
CEP vehicula nombroses convocatòries de beques i ajuts específiques per a 
estudiants de màster de la UIB, tant de mobilitat com de realització d’estudis. 

Actualment el CEP gestiona més de 30 estudis oficials de màster, incloent 
interuniversitaris, així com màsters conjunts i dobles titulacions amb 
universitats estrangeres.  Aquestes titulacions ofereixen formació de prestigi 
internacional a 1300 estudiants de 30 països de tot el món. L’oferta de màsters 
de la UIB cobreix les branques de:

 • Arts i Humanitats
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Enginyeria i Arquitectura

CEP

Aules d’informàtica i Wi-Fi: disposam de 21 
sales d’ordinadors i, a més, t’oferim Wi-Fi gratuït 
al campus i a les seus. Conecta’t!

Residència: si necessites allotjament, aprofita la 
Residència Universitària que tens al  
Campus. Viu el millor ambient universitari!



L’objectiu del Màster Universitari en Física 
Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA) es 
proporcionar una formació avançada, dirigida 
especialment a aquells estudiants de Grau que 
aspiren a realitzar posteriorment un Doctorat.
 
Es tracta per tant d’un Màster orientat 
fonamentalment a la investigació. Això 
requereix una estructura que faci possible 
l’especialització en algunes àrees de recerca 
d’especial qualitat. La UIB compta amb 
la menció de Campus de Excel•lència 
Internacional, en el que figura la línia de 
Física, Computació i Aplicacions. Aquesta línia 
enclou  determinats grups de recerca, que 
al llarg del temps han anat desenvolupant 
una labor de primer nivell internacional. Es 
per això que s’ofereixen cinc especialitats, 
directament vinculades a aquests grups: 
Astrofísica i Relativitat, Fluids Geofísics, Física 
de Materials, Sistemes Quàntics, i Matemàtica 
Aplicada.

Molts dels problemes rellevants per a la 
societat son polifacètics, i abordar-los demana 
una certa  capacitat  de  visió general  y  de  
connexió  de  idees.  En aquest context  no es 
proposa un conjunt d’especialitats estanques, 
sinó que cada alumne pugui triar un nombre 
raonable de crèdits complementaris, 
pertanyents a especialitats distintes a la seva.

Des del punt de vista professional, els grans 
canvis i avenços experimentats en totes les 
àrees de la Física i la  Matemàtica Aplicada  
fan que, cada vegada més, les empreses 
necessitin la incorporació de titulats amb un 
nivell de coneixement superior al típicament 
associat als graduats i amb les habilitats 
necessàries per afrontar i resoldre problemes 
complexos. Aquesta necessitat es fa més 
patent a les empreses amb departaments de 
R+D+I.     

Durant el passat segle la investigació científica 
s’ha caracteritzat per una progressiva 
especialització i una divisió cada vegada 
més fina dels temes objecte d’estudi. Per 
contra, molts dels problemes rellevants per 
a la societat són polifacètics. El científic amb 
formació multidisciplinar està capacitat per 
desenvolupar la seva tasca investigadora més 
enllà de les fronteres del seu propi camp, 

En què consisteix? Quines sortides professionals tindré?

Direcció del màster Dr. Carles Bona i Garcia

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau

Places de nou ingrés 30

Modalitat Presencial

Finalitat Perfils tipus investigador i professional

Preinscripció http://estudis.uib.cat/master/MFMA/

Condicions de matrícula http://estudis.uib.cat/master/MFMA/accesiAdmissio.html

Beques http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/

Preus 1957 € *

Dades específiques

Estructura del màster

Quines competències adquiriràs?

podent col•laborar amb investigadors d’altres 
disciplines i aportant com a valors afegits la 
seva sòlida formació i la seva capacitat de 
transvasar idees d’un camp a un altre.

En funció de l’itinerari formatiu triat per 
l’alumne , es contemplen les següents 
especialitats : Astrofísica i Relativitat, Fluïds 
Geofísics, Física de Materials, Sistemes 
Quàntics, Matemàtica Aplicada.
Es contempla també la possibilitat d’un 
itinerari generalista, no especialitzat, que 
l’alumne podria configurar triant lliurement 
entre totes les assignatures oferides. En 
qualsevol cas, tant si l’itinerari és generalista 
com especialitzat, l’alumne haurà de 
completar el total de 60 crèdits, amb la 
distribució següent:

a) 36 crèdits a escollir lliurement entre les 
assignatures proposades. En el cas d’itineraris 
especialitzats, un mínim de 18 crèdits han de 
correspondre a assignatures pertanyents al 
mòdul de l’especialitat triada.

     

*Preu orientatiu. Els preus per a cada curs acadèmic seran regulats pel decret de taxes que serà publicat al BOIB corresponent. 
Consultau http://estudis.uib.cat/master/MFMA/ per a més informació. Disposau de l’opció de pagament fraccionat.

b ) Dins d’aquest bloc de 36 crèdits, es podran 
computar fins a un màxim de 12 crèdits 
procedents d’altres màsters universitaris 
orientats a la investigació, organitzats o 
participats per la UIB.

c ) 24 crèdits pel Treball Fi de Màster.

Entre les assignatures proposades, s’inclouen 
també complements no vinculats directament 
a cap especialitat, en matèries de Computació, 
Anàlisi de Dades, Sistemes Complexos i 
Electrònica, així com la possibilitat d’assistir 
a Seminaris de Recerca o participar en 
congressos científics.

Astrofísica i Relativitat:
Relativitat i Geometria
Ones de Gravitació
Forats Negres
Elements de Relativitat Numèrica

Introducció a la Física Solar
MHD solar: fonaments
MHD solar: aplicacions
Simulacions numèriques en MHD

Fluids Geofísics:
Fonaments de Meteorologia i Oceanografia 
Física
Turbulència i capa límit atmosfèrica
Circulacions de Mesoescala 
Predictabilitat

  
Dinàmica de fluids geofísics  
Ones i inestabilitats en fluids geofísics
Anàlisis espacial i assimilació de dades
Simulació Numèrica de fluids geofísics 

Física de Materials: 
Transformacions de fase en estat sòlid
Física de Materials   
Materials funcionals
Biomaterials 
Magnetisme i Materials magnètics

Caracterització estructural i microestructural 
de materials
Caracterització de propietats físiques dels 
materials

Sistemes Quàntics:
Teoria Quàntica de Camps
Correlacions quàntiques 
Sistemes quàntics entrellaçats

Nanoestructures electròniques 
Lasers
Espintrònica

Matemàtica Aplicada: 
Introducció als sistemes dinàmics
Solucions periòdiques de equacions diferenci-
als ordinàries
Models matemàtics a les neurociències 
Processament d’imatges i aplicacions

Models matemàtics dins la restauració 
d’imatges
Introducció a les imatges subpixelianes 
Mètodes de volums finits per a problemes 
hiperbòlics

Complements:  
Computació distribuïda 
Simulació per elements finits
Mètodes estocàstics de simulació 
Fenòmens cooperatius i fenòmens crítics: 
aplicacions  
Seminaris de recerca
Estades de recerca

Tècniques de tractament massiu de dades
Instrumentació i adquisició de dades   
Processat del senyal i comunicacions    
Transductors MEMS
Microscòpia electrònica de transmissió
Presentació i visualització científica

Asignatures del màster
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