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Aquest màster pot ser realitzat per Llicenciats, Enginyers i Enginyers 
tècnics recentment titulats i per professionals en actiu que desitgen 
completar la seva formació i incrementar els seus coneixements i 
habilitas.

El perfil d'ingrés que es considera adequat per a l'admissió al Màster és 
l'acreditació d'alguna de les següents situacions:

Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Grau en Informàtica, 
Matemàtiques, Telecomunicació, Industrial o àrees afins.
Estar en possessió d'un títol de Llicenciat o Enginyer Superior en 
Informàtica, Matemàtiques, Telecomunicació, Industrial o àrees afins 
obtingut conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del 
RD 1393/2007.
Estar en possessió d'una Diplomatura o Enginyeria Tècnica en 
Informàtica o en Telecomunicació obtingut conforme a plans 
d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del RD 1393/2007 amb un 
nombre de crèdits cursats equivalents a almenys 180 crèdits ECTS.
Estar possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució 
d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior 
homologable als títols descrits en els punts 1 i 2, sempre que faculte 
al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
Estar en possessió d'un títol estranger no homologat que acrediti un 
nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris 
oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2, i que faculten al país 
expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

CRITERIS D'ADMISSIÓ 
Els terminis de preinscripció i matrícula així com la documentació que cal 
presentar es poden consultar en la web: http://www.ua.es/va/cedip

El preu per crèdit matriculat ho estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant Decret del Consell.

Escola Poliècnica Superior / Institut Universitari d'Investigació Informàtica
A/e: masterti@eps.ua.es / master_ti@iuii.ua.es
Telèfon : 965 90 9911 / 965 90 98 72
Fax: 965 90 3644 / 965 90 98 72
Página Web:  www.iuii.ua.es/master_ti

DIRIGIT A 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

TAXES DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ I CONTACTE 

Els criteris de selecció de les sol·licituds són:
Estar en possessió d'una Titulació Superior o de Grau d'Informàtica, 
Matemàtiques, Enginyer de Telecomunicació, Enginyer Industrial o 
àrees afins.
Nivell de l'expedient acadèmic.
Resultats acadèmics en assignatures afins al màster .

En cas de quedar places vacants, podran ser seleccionats en primer lloc 
Diplomats o Enginyers Tècnics en Informàtica i en segon lloc Enginyers 
Tècnics en Telecomunicació. Per a això es tindran en compte els criteris 
anteriors (expedient i resultats acadèmics).

Tecnologies 
de la 
Informàtica

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



Tecnologies del Llenguatge Humà:
Recerques Intel·ligents d'Informació en la Web
Extracció d'Informació Textual
Tècniques Avançades en Traducció Automàtica 
Traducció Automàtica: Fonaments i Aplicacions
Ús i disseny d'Ontologies de Llenguatge Natural i Web Semàntica

Fonaments de les Tecnologies per a la Societat de la Informació:
Disseny de sistemes embeguts 
Síntesi d'algorismes i arquitectures especialitzades
Programació paral·lela 
Tècniques criptogràfiques de protecció de la informació
Tecnologies avançades de disseny i fabricació per computador

Serveis i Aplicacions de la Societat de la Informació 
Negoci electrònic (eBusiness)
e-home
Enginyeria per a la salut
Interfícies per a entorns intel·ligents
Biometria i sistemes de verificació
Seguretat en les comunicacions

El màster consta de 60 crèdits ECTS dels quals:

21 crèdits obligatoris (5 assignatures + projecte fi de màster)
39 crèdits optatius (13 assignatures de 26 ofertes)

Totes les assignatures consten de 3 crèdits ECTS excepte el projecte de 
finalització de màster que consta de 6 crèdits ECTS.  

El màster es desenvoluparà en horari de vesprada i entre setmana.

IMPORTANT: encara que la periodicitat del màster és anual, és possible 
cursar-ho en diversos anys. L'únic requisit és una matriculació mínima de 18 
crèdits el primer any.

Obligatòries. 

Metodologia de la Investigació Científica i el Disseny tecnològic 
Tecnologies del Llenguatge Humà
Reconeixement de Formes i Aprenentatge Automàtic
Construcció de Sistemes Intel·ligents
Computació ubiqua

Optatives agrupades per matèries.

Introducció a la Metodologia de la Investigació:
Comunicació i Documentació Tècnica i Estratègies de Treball en Equip

Tecnologies d'Internet i dels Magatzems de Dades:
Qualitat en el Disseny d'Aplicacions Web
Disseny i Explotació de Magatzems de Dades
Entorns Avançats de Producció de Programari
Marcat de Textos amb XML,i biblioteques digitals

Tecnologies del Reconeixement de Formes i de la Intel·ligència Artificial:
Aprenentatge amb dades estructurades i recerca per similitud
Extracció i recuperació d'informació musical
Realitat Virtual i Augmentada
Robots Autònoms
Visió

PLA D'ESTUDIS 

Els estudis tenen un marcat caràcter investigador pel que capaciten als 
estudiants per a la seva incorporació als departaments de R+D+i de les 
empreses del sector de les TIC.

D'altra banda, el títol habilita l'accés als nous programes de doctorat de 
l'Espai Europeu d'Educació Superior, per a la realització de la tesi doctoral. 
En concret, dins de la Universitat d'Alacant, el títol permet l'accés directe als 
següents programes de doctorat.

 
Esment de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència. 
Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Esment de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència. 
Dept. Tecnologia Informàtica i Computació.

Dept. Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.

PROFESSORAT 

Les classes del màster seran impartides enterament per doctors de la 
Universitat d'Alacant més 13 professors invitats de reconegut prestigi 
procedents de diverses universitats espanyoles i europees.

“Aplicacions de la Informàtica”.

“Tecnologies de la Societat de la Informació”. 

“Tecnologies Informàtiques Avançades”. 

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES
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