
Diplomats o graduats en òptica i optometria interessats a ampliar 
coneixements en les matèries d'optometria, salut visual i ciències de la 
visió.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació Contínua 
Una vegada admés, t'indicarem els passos per a matricular-te en línia, a la 
teua facultat o escola, a través d'UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula, les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana, mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html

ADREÇAT A PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

De les 15 places oferides, se'n reserven 12 places per a graduats i 3 per a 
diplomats. Si la demanda supera l'oferta de places, s'aplicarà un barem, 
separadament, als graduats i diplomats sol·licitants en funció de l'expedient 
acadèmic. En cas d'empat, tindrà prioritat l'alumne que haja cursat la 
titulació en menys temps; si l'empat continua, la Comissió Acadèmica del 
Màster decidirà després d'entrevistar els candidats. No es preveu la 
realització de proves d'accés especials.

Optometria 
Avançada i
Salut Visual 

Facultat de Ciències
master.ciencies@ua.es
965903557
965903781
web.ua.es/va/masters-oficials.html
fcsalud.ua.es/va/facultat-de-ciencies-de-la-salut.html

INFORMACIÓ I CONTACTE
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



PLA D'ESTUDIS

S'ha dissenyat un pla d'estudis nou i adaptat a les necessitats de la 
societat actual. Recull assignatures que permetran a l'alumnat adquirir 
una major quantitat de competències i poder triar entre una gran varietat 
d'optatives que definiran millor l'especialització. 

Assignatures i distribució en crèdits ECTS.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

La finalitat del Màster Universitari en Optometria Avançada i Salut Visual 
és completar la formació de l'òptic optometrista, ampliant-ne els 
coneixements i habilitats en les àrees relacionades amb l'optometria, la 
salut visual i les ciències de la visió. El Màster ofereix a l'alumnat: 

Seminaris i pràctiques impartides per clíniques oftalmològiques i 
empreses capdavanteres del sector òptic.
Pràctiques clíniques en la Clínica Optomètrica de la Universitat 
d'Alacant.
Premi Fundació Doctor Soler a l'excel·lència acadèmica i possibilitat de 
CONTRACTE DE FORMACIÓ en la Clínica Dr. Soler.
Premi OFTALVIST a l'excel·lència acadèmica en el grau en òptica i 
Optometria de la UA per al pagament de la matrícula del Màster.
2 ajudes de la Facultat de Ciències per a la realització del Màster.
Inscripció gratuïta en les jornades de OPTOINNOVA i Santa Otília.
Possibilitat per a ampliar la formació acadèmica amb l'obtenció del 
doctorat.

EIXIDES PROFESSIONALS I/O ACADÈMIQUES

Amb la realització del Màster l'alumnat adquireix major formació, tant 
clínica com cientificotècnica, cosa que li permetrà accedir amb major 
facilitat al mercat laboral en la sanitat pública, en el sector empresarial 
òptic i oftalmològic, en el clínic o en el de R+D+i.  A més, és important 
destacar que una gran diferència amb altres màsters és que aquest és 
oficial i, per tant, vàlid en tot el territori nacional.

MODALITAT I LLENGÚES VEHICULARS

La modalitat d'aquest màster és presencial, però s'ha dissenyat un horari 
que permet la realització als professionals del sector que es troben en 
situació laboral activa. 

Mòdul obligatori

Mòdul optatiu

Treball fi de màster

30 ECTS

21 ECTS

9 ECTS

Assignatures obligatòries CR

Processament d’Imatges en Ciències de la Visió.

Investigació en Optometria i Ciències de la Visió.

Documentació Científica en Ciències de la Visió.

Mètodes Quantitatius d’Investigació.

Epidemiologia en Salut Visual.

Noves Tècniques de Compensació Visual.

Òptica Visual Avançada.

Contactologia Avançada.

Rehabilitació Visual Avançada i Pleòptica.

Instrumentació Avançada en Atenció i Diagnòstic Visual.

Treball de Fi de Màster.
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Assignatures optatives CR

Aspectes Bàsics i Clínics del Sistema Immunitari. Implicació en 
la Fisiologia i Patologia.

Deontologia i Gestió Professional pera  l’Òptic Optometrista.

Ergonomia Visual Avançada.

Avanços en Inflamació Ocular.

Investigació i Teràpia en Malalties Neurodegeneratives de la 
Retina.

Mètodes de Programació en Ciències de la Visió.

Optometria Basada en l’Evidència. 

Procediments Clínics Específics per a Casos Patològics 
Especials.

Protecció de la Salut Visual al Medi Laboral.

Tècniques Psicofísiques de Diagnòstic Clínic no Invasiu

Cooperació i Desenvolupament en Salut Visual
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