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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. 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

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU UIB
http://cep.uib.cat
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

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!

Recerca
La UIB és una de 
les cinc principals 
universitats d’Espanya 
en innovació i 
desenvolupament 
tecnològic. Es troba 
entre les cinc primeres 
en producció científica 
en biologia animal i 
vegetal i entre les deu 
millors de tot el món 
en recerca en l’àmbit 
del turisme. També 
destaca en projectes 
d’àrees com la química, 
la física, la psicologia 
o la geografia i 
l’urbanisme, entre 
altres.

Docència
La nostra aposta per 
l’ensenyament inclou 
no només la proximitat 
entre alumne i professor 
sinó també una sòlida 
formació del professorat, 
amb projectes de 
formació docent de 
caràcter interdisciplinari. 

Transferència
La UIB assumeix la seva 
missió de crear i difondre 
el coneixement i exerceix 
un important paper en 
la promoció i la creació 
d’iniciatives empresarials, 
entre les quals la creació 
d’empreses derivades o 

spin offs, la inscripció de 
patents (mig centenar) 
i el desenvolupament 
de projectes amb 
destacades empreses. 

Mobilitat
Som una Universitat 
oberta i connectada 
al món a través de 
nombrosos convenis 
amb institucions i 
centres internacionals. 
S’ofereixen, a més, 
programes d’intercanvi 
per a alumnes de grau 
i postgrau, així com 
estades solidàries i 
beques de pràctiques en 
països empobrits.



La societat actual reclama que l’alimentació 
no només sigui capaç de proporcionar 
nutrients i energia, sinó que a més sigui 
un factor clau que incrementi el temps de 
vida saludable. Fa uns anys, la Comissió 
Europea subvencionà la xarxa d’excel•lència 
investigadora NuGO, especialitzada en 
Nutrigenòmica, i essent la UIB un dels seus 
membres fundadors. Tot això ens va dur a 
dissenyar un nou i especialitzat programa de 
postgrau, únic en el món.

En el nou mil•lenni, comencem a desentranyar 
els secrets del genoma humà. Tenim múltiples 
variants gèniques responsables de que 
la resposta a la dieta i a l’entorn difereixi 
d’una persona a altre (nitrigenètica) i noves 
disciplines i tècniques, com ara l’epigenètica i 
les tècniques “òmiques” (genòmica funcional, 
epigenòmica, transcriptòmica, proteòmica i 
metabolòmica) ens ajuden a comprendre la 
complexa relació entre l’expressió gènica i els 

nutrients i les respostes individuals a la dieta. El coneixement de la resposta genètica individual 
front als reptes diaris ens pot ajudar a protegir la nostra salut de futures malalties metabòliques. 
La Nutrigenòmica és la nutrició molecular moderna i obri el camí cap a la Nutrició Personalitzada, 
dissenyada per a cada persona d’acord amb les seves variants gèniques i la regulació de l’expressió 
dels seus gens front a diferents reptes nutricionals.

D’una banda, el Màster dóna accés als estudis 
de Doctorat (a partir dels dos itineraris 
d’especialització) i gaudim de gran experiència 
en la formació d’estudiants que han accedit a 
diferents programes de doctorat (incloent-hi 
del programa de Doctorat en Nutrigenòmica 
i Nutrició Personalitzada) i obtenint el títol de 
Doctor. D’altre banda, els estudis de Màster, 

en combinació amb els estudis previs dels estudiants, incrementen les oportunitats laborals 
i de promoció en empreses del sector, amb aplicacions empresarials relacionades amb tests 
nutrigenòmics/nutrigenètics, aplicació del coneixement en recomanacions de salut i alimentació, 
en empreses amb programes d’investigació i desenvolupament i el desenvolupament d’aliments 
funcionals, en el camp de la biotecnologia, en el de la seguretat alimentària i les declaracions de 
salut dels aliments, etc.

Els estudiants adquiriran coneixements i 
habilitats relacionats amb el camp de la 
Nutrigenòmica i les possibilitats de la seva 
aplicació en la Nutrició Personalitzada, així 
com les tècniques bàsiques en investigació 
importants en la disciplina, a més d’habilitats 
relacionades amb el disseny de nous projectes 

Fonaments de 
nutrigenòmica 

i nutrició 
personalitzada

(25 ECTS)

Treball de fi
de màster
(15 ECTS)

Investigació en 
Nutrigenòmica 

i Nutrició 
Personalitzada

(20 ECTS)

Desenvolupament 
i Innovació en 

Nutrigenòmica i 
Alimentació
Funcional
(20 ECTS)

Mòdul obligatori
Mòdul 1

Mòdul 2B

Mòdul 2A

Mòdul 3
Mòdul obligatori

Itineraris (a triar un)

Titulacions d’accés: Poden accedir al màster 
graduats/diplomats/llicenciats relacionats amb 
les ciències de la salut, com ara graduats en 
Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciència i 
Tecnologia dels Aliments, Enologia, Farmàcia, 
Infermeria, Medicina, Nutrició Humana 
i Dietètica, Química, Veterinària i altres 
possibles estudis afins, així com estudiants 
amb titulacions estrangeres afins a aquestes. 
La Comissió Acadèmica podrà considerar 
l’admissió d’altres possibles titulats en funció 
de la seva formació específica.

Recolzament de xarxes d’investigació 
i institucions d’excel•lència: El Màster 
compta amb el recolzament de científics de 
la European Nutrigenomics Organization 
(NuGO) (www.nugo.org), la xarxa espanyola 
d’investigació d’excel•lència “Centro de 
Investigación Biomédica en Red Fisiopatología 
de la Obesidad y Nutrición” (CIBERobn) 
(www.ciberobn.es) i el Laboratori de Biologia 
Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB 
(LBNB) (http://palou.uib.es), líder de projectes 
Europeus coordinats com BIOCLAIMS (www.
bioclaims.eu). Aquestes xarxes científiques 
inclouen destacats especialistes del camp 
d’estudi i la major part del cos de professors 
del Màster forma part de dites xarxes 
d’excel•lència.

Universitats col•laboradores: La Universitat 
Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de 
Barcelona (UB) imparteixen el Màster oficial 
en Nutrició i Metabolisme. El Màster de 
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 
comparteix algunes assignatures amb el 
Màster de Nutrició i metabolisme. Cursar 
les assignatures comuns no implica que el 
estudiants hagin de viatjar d’una Universitat a 
altre, sinó que les classes de les assignatures 
compartides es realitzen en aules de 
videoconferència, de forma que els estudiants 
poden acudir de forma habitual al Campus 
de la Universitat a la que estan matriculats. 
Aquesta col•laboració entre Universitats 
potencia la qualitat i en nombre d’experts que 
participen al Màster.

Empreses/Institucions col•laboradores: 
Vàries institucions i empreses d’alt nivell 
col•laboren amb el Màster, especialment 
a l’entrenament pràctic (Practicum), tals 
com Alimentòmica, Biópolis, biosearch life, 
CIBERobn, Grupo Leche Pascual i Unilever. 
Totes elles són importants empreses 

alimentàries o biotecnològiques amb un gran 
interès en la investigació i el desenvolupament. 
A més, la signatura de nous convenis amb 
entitats col•laboradores està contínuament en 
marxa.

Participació d’especialistes d’agències 
oficials com EFSA i AECOSAN: El 
Màster també compta amb la participació 
d’especialistes que han estat part o són part 
actualment d’agències oficials relacionades 
amb la Seguretat Alimentària i la Nutrició, com 
ara la European Food Safety Authority (EFSA) 
i Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). És 
aquesta un altre evidència de la important 
presència dels professors del Màster dins 
d’àmbit científic i professional relacionat amb 
el camp d’estudi.

Participació dels estudiants en 
conferències/workshops internacionals: 
Donat que el professorat del Màster 
és format per Científics molt actius en 
Recerca implicats en projectes nacionals i 
internacionals, és habitual que organitzin 
determinats workshops o seminaris científics, 
en els que els estudiants del Màster són 
benvinguts i animats a participar. Ja s’han 
donat bones experiències en cursos previs 
amb l’organització dels meetings “Workshop 
and Management Committee Meeting 
MITOFOOD” en 2009, “I BIOCLAIMS 
symposium and Kick-Off Meeting” en 2010 i 
“Alimentación Saludable y Sostenible” en 2013.

El Màster és un gresol de cultures: Des 
dels seus inicis, els estudiants del Màster han 
arribat des de diferent procedències, donant 
així un interès extra al Màster en termes de 
multiculturalisme i intercanvi científic. Les 
llengües vehiculars del Màster són l’Anglès i 
l’Espanyol seguint la fórmula de llissons en 
Espanyol com a llengua oral, però amb les 
diapositives i els materials didàctics de classe 
en Anglès (incloent-hi qualque assignatura 
completa en Anglès). Aquest tipus de fórmula 
ha estat molt exitós fins al moment actual, i 
hem rebut estudiants de diferents parts del 
món com ara distintes regions d’Espanya, 
altres països Europeus, Amèrica, Àfrica i Àsia.

En què consisteix? Quines sortides professionals tindré?

Direcció del màster Dr. Andreu Palou Oliver
Dra. Ana María Rodríguez Gerrero

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau
Places de nou ingrés 35
Modalitat Presencial
Finalitat Perfils tipus investigador i professional
Preinscripció http://cep.uib.cat/master/MNNP/
Condicions de matrícula http://cep.uib.cat/master/MNNP/accesiAdmissio.html
Beques http://cep.uib.cat/Alumnat/Beques/
Preus 2000 € *

Dades específiques

Estructura del màster

Especificitats destacables

Quines competències adquiriràs?

i desenvolupaments, aliments funcionals, 
aspectes relacionats amb seguretat i eficàcia 
dels aliments, i entrenament pràctic específic 
en laboratoris d’investigació o en empreses 
del sector col•laboradores. Els estudiants 
també desenvoluparan habilitats en la 
comunicació científica i el mètode científic.

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

MÉS INFORMACIÓ
Dr. Andreu Palou Oliver
Dra. Ana Maria Rodríguez Guerrero
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/master/MNNP/

Centre d’Estudis de Postgrau
Universitat de les Illes Balears


