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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!



En tenir un perfil clarament investigador, 
el màster presentat te la continuació en el 
Doctorat de Neurociències de la Universitat 
de les Illes Balears que pertany al programa 
de Ciències de la Salut.
Però a més, la integració i actualització 
de coneixements que aporta en el camp 
de neurociències pot representar, per als 
futurs professionals de la salut que curseu 
el mateix, l’adquisició d’habilitats i eines 
necessàries per comprendre i aplicar els 
coneixements morfofuncionals actuals 
sobre el sistema nerviós a la comprensió 

Cursant el màster adquiriràs coneixements 
que permetran comprendre i integrar el 
funcionament, l’organització i plasticitat 
del sistema nerviós, des de camps d’estudi 
diferents: biologia cel•lular i molecular, 
farmacologia, fisiologia i psicologia bàsica 
i cognitiva, així com tenir una informació 
actualitzada dels últims avanços en 
neurociències. 
Al mateix temps, sabràs aplicar els 
coneixements adquirits i obtindràs las 
capacitat de resolució de problemes en 
entorns nous o poc coneguts dins de 
contextos multidisciplinaris relacionats amb 
les neurociències, així com formular judicis a 
partir d’una informació que, sent incompleta 
o limitada, inclogui reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels teus coneixements. Aprendràs també 
a comunicar les teves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics 
especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
Si a més, el teu àmbit professional són les ciències de la salut, aconseguiràs habilitats i eines 
necessàries per comprendre i aplicar els coneixements morfofuncionales actuals sobre el sistema 
nerviós a la comprensió de la patologia, clínica i tractament de les malalties del sistema nerviós i 
l’aplicació de diferents tècniques que permetin apropar-se al seu diagnòstic.

El Màster de Neurociències implantat a partir 
del curs 2008-2009 a la Universitat de les illes 
Balears és continuació dels programes de 
Doctorat previs elaborats segons reial decret 
778/1998 que regulava el tercer cicle d’estudis 
universitaris i l’obtenció i expedició del Titulo 
de Doctor (doctorat de Ciències Mèdiques, 
Doctorat de Biologia, Doctorat de Biologia 
fonamental i Nutrició Molecular i doctorat 
de Psicologia), titulacions pròpies de la UIB i 
títols d’especialització, articulats des dels dos 
Departaments proponents d’aquest Màster, 
Departament de Biologia i Departament 
de Psicologia i de l’Institut Universiatri 
d’investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) 
de la UIB. L’experiència docent i investigadora 
acumulada durant aquests anys, previs a la 
implantació dels estudis de màster, va ser un 
de molts els referents interns utilitzats per a 
l’elaboració de la primera proposta de Màster 
de Neurociències a partir del curs 2008-2009. 
S’articula des de dos Departaments de la 
UIB: Biologia i Psicologia, i té com a òrgan 
proponent l’Institut Universitari d’Investigació 
en Ciències de la Salut de la UIB (IUNICS). El 
Màster de Neurociències, que es presenta, és 
continuació del mateix, i contínua amb el perfil 
de multidisciplinariedad que va caracteritzar 
a la proposta inicial, per la qual cosa aporta 
ja una experiència assentada durant aquesta 
curta trajectòria. D’altra banda, el programa de 
Doctorat de Neurociencias, del qual procedeix el 
màster, va obtenir la MENCIÓ D’EXCEL•LÈNCIA 
de la Direcció general d’Universitats per 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 
Acreditació, ANECA, (Avaluació favorable amb 
una valoració ponderada de 94/100, en els 
apartats historial investigador i rendiment en 
tesis doctorals, i amb una puntuació màxima de 
100 en el rendiment científic derivat de les tesis 
defensades, una de les més elevades entra les 
propostes de doctorat de la UIB).
-A lo llarg dels anys d’implantació del Màster de 
Neurociències (edicions anteriors), s’han anat 
elaborant procediments de seguiment per part 
del professorat i dels alumnes que ha permès 
anar millorant i perfeccionant l’organització i 
impartició del mateix.
- El professorat del Màster és el mateix 
que compon els estudis de Doctorat de 
Neurociències i pertany a tres equips de 
recerca: 1. Neurofisiologia, 2. Avanços en 
neurobiologia cel•lular, molecular i patològica. 

3. Neurociència cognitiva i afectiva. La majoria 
d’investigadors que componen els equips i 
que formen part del professorat del Màster, 
posseeixen entre 3 i 4 sexennis de recerca, com 
a mínim i una llarga trajectòria cientifica en el 
camp de les neurociències, en línies de recerca 
com: neurofisiologia de l’aprenentatge i la 
memòria, neurofisiologia de ritmes circadiaris, 
com el ritme son-vigília, neurofisiologia 
i neuroendocrinologia de l’envelliment, 
mecanismes cel•lulars i moleculars de 
patologies del sistema nerviós i malalties de 
la motoneurona, bases cel•lulars dels efectes 
dels àcids grassos, bases psicobiológicas del 
dolor crònic, de les emocions, de l’ansietat 
i dels trastorns afectius, entre altres. La seva 
formació investigadora està enquadrada, així, 
completament en el camp de les Neurociències. 
En conclusió:
 1. La excel•lent qualitat acadèmica i 
investigadora del professorat del Màster, 
confereixen una qualitat immillorable als estudis 
del Màster de Neurociències presentat. Ve 
avalada per l’elevada trayectoría en activitats 
docents (la totalitat del professorat porta més 
de 10 anys impartint docència de postgrau i 
també de llicenciatura i de grau) i l’elevada 
producció científica en articles nacionals i 
internacionals d’elevat índex d’impacte, la qual 
cosa atorga un elevat nivell de coneixements 
específics arrel de l’estudi dels sistema nerviós.
 2. La participació del professorat com a IP 
i/o investigadors col•laboradors des de fa més 
de 15 anys, en projectes internacionals, finançats 
en convocatòria públiques i competitives, 
I amb altres grups de recerca nacionals 
i internacionals confereix un elevat grau 
d’actualització de coneixements. Actualització 
necessària en un camp de coneixements, com 
són les neurociències, en contínua revisió. Tot 
això permetrà als alumnes la adquicisió de les 
habilitats necessàries en el camp de la recerca 
per seguir els estudis de Doctorat i facilitar un 
marc d’interrelació amb altres doctorands que 
fomenti la interdisciplinaritat.
 3. La procedència i especialització del 
professorat en camps diferents del àrea de 
Neurociències, confereix al Màster un grau 
de multidisciplinariedad que tenen molt 
pocs màsters de Neurociències nacionals i 
internacionals.

En què consisteix? Quines sortides professionals tindré?

Direcció del màster Dr. Pedro Montoya, Dra. Cristina Nicolau, Dr. Gabriel 
Olmos i Dr. Rubén Rial

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau

Places de nou ingrés 30

Modalitat Presencial

Finalitat Perfils tipus investigador i professional

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

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

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

Preus 2048 € *

Dades específiques

Estructura del màster

Especificitats destacables

Quines competències adquiriràs? *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/MNEC/ per a més informació. Teniu l’opció de pagament fraccionat.

de la patologia, clínica i tractament de les 
malalties neurodegenerativas i l’aplicació de 
diferents tècniques que permetin apropar-se 
al seu diagnòstic. A causa de l’augment de 
l’esperança de vida la proporció de persones 
majors de 60 anys està augmentant més 
ràpidament que qualsevol altre grup d’edat en 
gairebé tots els països. És en la vellesa quan 
apareixen amb major freqüència les malalties 
neurodegeneratives, per la qual cosa aquests 
trastorns constitueixen un problema de salut 
que requerirà d’una atenció qualificada i 
especialitzada. 

En els últims 30 anys les ciències del sistema 
nerviós han conegut un vertiginós avanç. 
Una clau d’aquest avanç ha estat l’abordatge 
multidisciplinari en la seva investigació, 
donant lloc a un cos de coneixements que 
desborden els camps científics clàssics 
i que avui es coneix com Neurociència. 
Els programes de neurociències tenen un 
paper fonamental en l’àmbit de la salut. Un 
millor coneixement del cervell facilita els 
avenços en el tractament de malalties de 
gran impacte socioeconòmic, les malalties 
neurodegeneratives, molt lligades a 
l’envelliment i a processos com la cognició, 
la memòria, les emocions, ..., i cada vegada 
més freqüents: depressió, demència, 
esquizofrènia, malaltia de parkinson o 
accidents cerebrovasculars. Abordar aquestes 
malalties des de les diferents branques de les 
neurociències permetrà idear noves formes de 

tractament més eficaços amb estratègies terapèutiques cada vegada més efectives.
El Màster Universitari de Neurociències aquí presentat ofereix una visió multidisciplinària dels 
coneixements en neurociències, avalat per la procedència de diferents àrees de coneixement del 
professorat responsable de la docència, des de la biologia cel·lular i molecular, la farmacologia, la 
fisiologia, la psicobiologia i la psicologia bàsica, el que el fa únic entre els màsters implantats en 
altres universitats espanyoles o de la resta d’Europa.
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