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Memòria acadèmica 2021-22 

Estudis oficials de postgrau 

L’any acadèmic 2021-22, a la UIB s’han ofert i impartit 33 màsters universitaris 
oficials, tres dels quals són interuniversitaris. A més, amb quatre dels nostres màsters 
es conformen sis dobles titulacions amb universitats i centres de recerca estrangers; 
concretament, amb: 

• Universitat Pavel Josep Safárik de Kosice, Eslovàquia  

• Universitat de Perpinyà, França 

• Universitat de l’Amistat dels Pobles de Rússia 

• Universitat de l’Algarve, Portugal 

• Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Mèxic 

• Universitat de L’Aquila, Itàlia 

D’altra banda, l’oferta d’estudis de doctorat d’aquest curs ha constat de 24 
programes, set dels quals són interuniversitaris. A més, amb dos dels nostres 
doctorats es conformen tres dobles titulacions amb els centres internacionals 
següents:  

• Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Mèxic 

• Universitat Autònoma de Nuevo León, Mèxic 

I també hi ha la possibilitat d'oferir qualsevol estudi de doctorat com a doble titulació 
amb la Universitat de l'Amistat dels Pobles de Rússia (Moscou). 

En total, el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l’Escola de Doctorat de la UIB 
(EDUIB) han gestionat 57 titulacions oficials de postgrau durant l’any acadèmic 2021-
22, una xifra que representa el 58,16 per cent del total de titulacions oficials de la UIB. 
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La matrícula d’alumnes de postgrau és de 2.323 (vegeu el gràfic de més avall). El 
nombre total d’alumnes ha disminuït un 4 per cent respecte del curs 2020-21. 

El CEP ha tingut 1.389 alumnes de màsters universitaris. D’altra banda, la matrícula 
d’alumnes de és de 925 per a aquest curs 2021-22.  

El nombre d’alumnes de mobilitat que cursen estudis de postgrau a la UIB és de 43, 
més de l’1,85 per cent respecte del total d’alumnes de postgrau. 

Matrícula de postgrau de l'any acadèmic 2021-22 

 

 

Durant l’any acadèmic 2021-22, s’han signat 116 nous convenis de pràctiques per a 
alumnes de màster, i fins ara s’han gestionat 304 annexos individuals de pràctiques 
curriculars per a estudiants de màsters oficials.  

Pel que fa al treball de fi de màster (TFM), al final, durant el curs 2021-22 se’n varen 
defensar 1.096. Hem de tenir present que, en els estudis de màsters oficials, els mesos 
de juliol i setembre són hàbils per fer defenses de TFM.   

El nombre total de titulats de postgrau durant l’any acadèmic 2021-22, darrer any 
complet a aquests efectes, va ser de 786, total de titulats en estudis oficials de 
postgrau de la UIB el mateix any acadèmic. D’aquest nombre total de titulats, 668 
corresponen a estudiants de màster i 118 a estudiants de doctorat. 

Pel que fa a les beques, premis i ajuts, s’han gestionat, entre d’altres, les 
convocatòries següents per a estudiants de postgrau, algunes de les quals han tingut 
aportacions econòmiques del Centre d’Estudis de Postgrau i de l’Escola de Doctorat:  
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• Ajuts de pagament de matrícula de la UIB per a estudiants amb circumstàncies 
personals sobrevingudes o estructurals, estudiants amb la condició de refugiat o 
sol·licitant d'asil i els afectats per la crisi motivada per la situació sanitària com a 
conseqüència de la pandèmia de COVID-19. 

• Concessió de sis beques Joan Vidal Perelló per al Màster Universitari en Formació 
del Professorat i el Màster Universitari en Advocacia. 

• Ajuts per a la mobilitat docent als estudis oficials de postgrau de la Universitat de 
les Illes Balears.  

• Convocatòria d'un contracte predoctoral d'infermeria Florence Nightingale.  

• Ajuts a la mobilitat i internacionalització de l'alumnat de postgrau de la 
Universitat de les Illes Balears, a través del CEP, de l’EDUIB i del Servei de 
Relacions Internacionals. Es varen concedir 3 ajuts. 

• Premis extraordinaris de màster. A proposta de la direcció del Centre d’Estudis de 
Postgrau, es concedeixen 35 premis extraordinaris de final d’estudis oficials de 
màster.  

• Resolució dels Premis Extraordinaris de Doctorat en Biologia de les Plantes. 
Període 2014-16.  

• Gestió de dues beques de la Fundació Carolina per a màster universitari. 

• Convocatòria d'ajuts per elaborar treballs de fi de màster relacionats amb les 
ciències i tecnologies marines. Es varen concedir 4 ajuts. 

• Renovació d’un contracte predoctoral Clara Hammerl. 

• Renovació d’un contracte predoctoral en Física Gravitacional. 

• Beques Santander Talento Internacional. S’han ofert 7 ajudes amb una bossa per a 
cadascuna de 10.000 €. Pendent de resolució. 

• Beques de mobilitat EDUIB-Santander. S’han atorgat 12 beques.  
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• Ajuts CEP-Santander per fer estades de recerca en universitats i centres 
d'investigació de fora de les Illes Balears en el marc del treball de fi de màster 
d'estudis oficials de la UIB.  

• Ajuts CEP-Santander per assistir a congressos per difondre els treballs de fi de 
màster d’estudis oficials de màster.  

Durant l’any acadèmic 2021-22, el CEP i l’EDUIB han organitzat, conjuntament, 
diferents actes o hi han participat: 

• Participació en l'edició en línia especial de postgraus del diari universitari Aula 
Magna. Pendent de publicar. 

• Del 2 al 6 de maig, celebració de la VII Setmana del Postgrau, amb un calendari 
amb 44 activitats i una elevada participació d’alumnat i de professorat dels 
estudis oficials de postgrau. Tot el contingut de la VII Setmana del Postgrau es va 
publicar a <setmanadelpostgrau.uib.cat>. 

• Celebració dels 10 anys de la creació de l’Escola de Doctorat de la UIB (2011-2021), 
el dia 16 de maig de 2022. Pàgina del desè aniversari: 
<edoctorat.uib.cat/10anys/>. 

• Participació a la segona edició de la Fira Virtual de les Universitats Espanyoles 
#UNIferiamáster, del 2 al 4 de març de 2021. 

• El Centre d’Estudis de Postgrau i l’Escola de Doctorat de la UIB varen participar al 
«Job Day UIB: un espai de trobada entre empreses i universitaris», que es va 
celebrar els dies 15 i 16 de març de 2022. 

• Participació de l’EDUIB (alguns membres) a la IX Conferència de Directors 
d'Escoles de Doctorat a la Universitat de Cadis, que es va celebrar els dies 16 i 17 
de setembre.  

• Participació de l’EDUIB (alguns membres) a l’Online 2021 EUA-CDE Annual 
Meeting, del 13 al 15 de setembre 2021. 

 

 


