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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!



El Màster en Cognició i Evolució Humana 
proporciona formació interdisciplinària en 
l’estudi de les capacitats cognitives i les 
formes d’organització social característiques 
de la nostra espècie. L’objectiu és 
proporcionar una visió actualitzada dels 
coneixements actuals sobre evolució cognitiva 
i social humana, així com instruir en les 
tècniques d’investigació de les disciplines 
més nuclears al programa (antropologia, 
psicologia, filosofia). El màster l’impulsen tres 
grups de recerca de la UIB:

- Política, Treball i Sostenibilitat (PTS): http://
www.uib.es/depart/dfl/pts/index.html

- Neuropsicologia i Cognició (Neurocog): 
http://www.neurocog-uib.com/members/

- Evolució i Cognició Humana (evocog): 
evocog.org

El màster dóna accés al Programa de Doctorat 
en Cognició i Evolució Humana de la UIB, que 
promouen aquests mateixos grups.

Està pensat tant per bons estudiants acabats 
de graduar, que poden optar a una beca 
predoctoral i a una carrera com investigadors, 
com per graduats i professionals que volen 
una actualització dels seus coneixements i 
obtenir una capacitació per fer recerca.

El màster posa l’èmfasi en la formació 
com investigador. Segons la disciplina de 
graduació i el tema d’interés es proposa una 
especialització en les tècniques i mètodes més 
apropiades en cada cas (psicologia cognitiva, 
neurociència cognitiva, ciències socials i 
polítiques). 

Es dóna molta importància al treball final. Es demana que es presenti amb el format d’article 
científic, ja amb el format de la revista on es podria publicar. L’objectiu és que el treball acabi 
convertint-se en una publicació, cosa que s’ha assolit sovint. Es pot consultar el llistat de treballs 
finals i el seu lloc de publicació en aquest enllaç: http://evocog.org/ca/postgrau/432-tfm.html    

En què consisteix? Quines sortides professionals tindré?

Direcció del màster Dr. Antoni Gomila

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau

Places de nou ingrés 20

Modalitat Presencial

Finalitat Perfils tipus investigador i professional

Preinscripció http://cep.uib.cat/master/MCEV/

Condicions de matrícula http://cep.uib.cat/master/MCEV/accesiAdmissio.html

Beques http://cep.uib.cat/Alumnat/Beques/

Preus 1640 € *

Dades específiques

Estructura del màster

Especificitats destacables

Quines competències adquiriràs?

En general, s’adquireixen habilitats per 
entendre els processos de l’evolució humana, 
les caracteritzacions antropològiques dels 
grups actuals, les relacions existents entre 
processos cognitius i estructures cerebrals, i 
els fonaments de la vida social humana. 

*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/MCEV/ per a més informació. Teniu l’opció de pagament fraccionat.

Aquests són alguns testimonis d’alumnes que han cursat el Màster en Cognició i Evolució 
Humana:

“La investigació del què som i d’on venim”
Sebastià Munar (biòleg UIB, professor de secundària). 

“El Màster en Cognició i Evolució Humana 
enriquí notablement la meva formació i em va 
brindar eines imprescindibles per a la realització 
del doctorat. La seva novedosa orientació i l’alta 
qualificació dels seus professors el converteixen en 
un postgrau únic en el seu tipus a Espanya. Quan 
vaig arribar a la UIB tenia expectatives altes, però 
el Màster les va superar”
Leandro M. Gaitán (filòsof Argentina, 
doctorand a U. Navarra). 

“Avui més que mai és tantíssim important 
conéixer què ens va fer humans ara fa milers 
d’anys i com mantenir i incrementar aquests 
trets específics que ens converteixen en éssers 
únics i lliures.”
Xavier Morales (periodista, director 
d’informatius IB3 ràdio). 

“El Màster en Cognició i Evolució 
Humana em va oferir l’oportunitat 
d’indagar i complementar certs 
coneixements a prop de les ciències 
cognitives i teories de l’evolució que sens 
dubte han potenciat els estudis previs”
Rubén Muela (filòsof Zaragoza, 
doctorand a U. Zaragoza). “Estudiar el Màster en Cognició 

i Evolució Humana va suposar en 
el meu cas l’haver experimentat 
un gran creixement personal, ja 
que va millorar exponencialment 
la meva formació, desenvolupà 
el meu pensament crític i em va 
permetre un acostament al món 
de la recerca, per conèixer-la i així 
valorar-la. Tot això va ser possible 
gràcies a un professorat del més alt 
nivell. Per a ells vagi el meu màxim 
reconeixement per haver estat un 
suport i una guia en tot moment. 
Sens dubte, cursar el Màster va ser en 
el meu cas tot un encert.”
María Martín (mestra i empressària, 
Palma). 

“Un espai acadèmic que permet incidir en 
aquells terrenys on les fronteres i els límits 
disciplinaris es dilueixen; la integració de 
diferents abordatges i perspectives en mans 
d’alguns dels més grans experts facilita 
la comprensió i l’anàlisi dels problemes a 
què s’enfronten actualment els científics 
cognitius.”
Bernardo Yáñez (antropòleg Mèxic,  
doctorand a la UNAM).

“Una bona plataforma si 
vols dedicar-te a la recerca”
Julia F. Christensen (psicologa 
UIB, doctoranda UIB). 
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