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Llicenciats/ades o Graduats/ades en qualsevol branca de les ciències de 
la vida o gestió dels recursos naturals.

El termini de Preinscripción i Matrícula es podrà consultar anualment en la 
següent direcció: www.ua.es/va/cedip/masteroficial/index.html

Lloc de presentació:
(CEDIP) CENTRE D'ESTUDIS DE DOCTORAT I POSTGRAU  

Durant la preinscripció, s'aportaran còpies simples de la següent 
documentació:

1. DNI, NIE o Passaport.
2. Títol que dóna accés.
3. Certificació acadèmica.
4. Currículum Vítae.

Durant la matrícula, s'aportaran els originals de la documentació anterior, 
degudament legalitzats i traduïts, si escau.

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

Institut Universitari d'Investigació CIBIO
(Centre Iberoamericà de la Biodiversitat)
Correu electrònic: doctorado.biodiversidad@ua.es
Telèfon: 965909607
Fax: 965903815
Pàgina Web: carn.ua.es/CIBIO/es/master/master.html 

DIRIGIT A

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

TAXES DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ I CONTACTE

Biodiversitat
CRITERIS D'ADMISSIÓ

Estudis d'origen 30%

Calificació mitjana en el títol que dóna accés al Màster 50%

Calificació mitjana en les asignatures corresponents al 
perfil del Màster 

10%

Treballs, seminaris o cursos de formació addicionals 
relacionats amb el perfil del Màster 

10%

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



Estudi, identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels 
seus nivells d'organització així com dels seus restes i senyals d'activitat. 
Anàlisi de biodiversitat i de l'estat de conservació de poblacions i 
comunitats. 
Establiment de bases científiques per a la gestió, explotació i 
conservació de poblacions, ecosistemes i recursos naturals vius. 
Investigació, desenvolupament i control de processos biotecnològics 
aplicats a la conservació o explotació sostenible de la biodiversitat. 
Producció, transformació, manipulació, conservació, identificació i 
control de qualitat de materials d'origen biològic. 
Estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa i 
control de la seua acció. 
Programació i desenvolupament d'investigacions sobre aspectes 
referents a la diversitat biològica, el seu coneixement, conservació i ús 
sostenible. 
L'ensenyament i difusió dels valors de la biodiversitat i la necessitat de 
la seua conservació.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

PLA D'ESTUDIS

Introducció a l'estudi de la biodiversitat 4

Procés evolutiu i conservació d'espècies 3

MÒDUL BÀSIC (OBLIGATORI)

MATÈRIA ECTS

Taxonomia i filogènia: De Linneo a les molècules

Mètodes d'anàlisi en biodiversitat i conservació

4

4

Estratègies de conservació i maneig de la biodiversitat

Seminaris avançats en biodiversitat

3

3

MÒDUL COMPLEMENTARI (OPTATIU, A TRIAR 33 CRÈDITS)

MATÈRIA ECTS

Treball de Final de Màster 6

PROJECTE (OBLIGATORI)

MATÈRIA ECTS

Anàlisi de paisatge: evaluació, conservació i restauració 
d'ecosistemes pertorbats

3

Bioclimatologia i vegetació en el món 4

Bioestadística aplicada a la conservació 3

Biotecnologia aplicada a la conservació de la diversitat vegetal 4

Bioprospecció i explotació sostenible de la diversitat vegetal

Diversitat d'insectes parasitoids i les seues interaccions amb 
els hospedadors

4

3

Etnobotànica: la diversitat de les plantes medicinals i 
alimentàries

3

Gestió d'espais naturals protegits 3

Gestió sostenible i organització comunitària

Interaccions interespecífiques

Els estudis de la vegetació en la valoració del paisatge

3

3

4

Els insectes i la descomposició de la matèria orgànica. 
Biodiversitat i importància en els ecosistemes

4

Organització espacial i aprofitaments tradicionals dels monts 
mediterranis. Anàlisi multitemporal del paisatge

4

Règim jurídic de la biodiversitat 2

Relació insecte-planta 4

TIG (SIG i sensors remots) en els estudis del medi físic i anàlisi 
del paisatge

4

Biologia de la conservació de plantes 4
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