
El perfil de l'alumnat del Màster Interuniversitari en Paleontologia 
Aplicada correspon a egressats que han finalitzat titulacions prèvies de 
grau o llicenciatura, en l'àmbit de les ciències experimentals i les 
tecnologies afins, i vulguen completar la formació amb un màster 
d'orientació professional o investigadora en aquests àmbits, amb alt nivell 
d'experimentalitat. Així, es recomana com a perfil tenir algun d'aquests 
títols: grau o llicenciatura en geologia, biologia o ciències ambientals, 
fonamentalment, o en ciències del mar i enginyeria geològica o títols 
corresponents a altres ciències experimentals i tecnologies afins sota 
valoració de la Comissió Acadèmica de Màster. 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L'adequació de la formació de l'estudiant al perfil d'ingrés recomanat 
en el punt 4.1.1. (40-50 %).
L'expedient acadèmic (30-40 %).

El currículum presentat (amb justificació documental dels mèrits 
al·legats) (10-20 %). Si escau, es podrà fer una entrevista personal 
sobre els mèrits al·legats en el currículum.

El nivell de coneixement exigit quant a les llengües vehiculars del 
màster (valencià, castellà i anglès) és:

Pel que fa al valencià i el castellà, se sobreentén per a qui ha estudiat al 
País Valencià, Espanya o països de parla hispana. Qui no tinga com a 
primera llengua l'espanyol haurà de fer una prova de nivell o acreditar 
el nivell B1 en aquesta llengua. El mínim de coneixement en anglés és 
també el B1, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència de les 
Llengües, que l'alumne pot acreditar amb els títols corresponents o la 
realització d'una prova.

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 Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, 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

Paleontologia
Aplicada

Universitat d'Alacant: Facultat de Ciències 
Universitat de València: Facultat de Biologia 
hugo.corbi@ua.es / Jose.I.Valenzuela@uv.es
web.ua.es/va/masters-oficials.html 
www.uv.es/uvweb/master-paleontologia-aplicada/ca/master-
paleontologia-aplicada-1285934424544.html

INFORMACIÓ I CONTACTE

UNIVERSITAT D´ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultad de Ciencias

Paleontología Aplicada:
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



L'objectiu d'aquest màster és proporcionar una base sòlida de 
coneixements en el camp de la Paleontologia que permeta als futurs 
professionals desenvolupar la seua carrera en qualsevol dels vessants 
aplicats de la Paleontologia. Les eixides professionals per a les quals 
capacita el Màster de Paleontologia aplicada inclouen, a més de la carrera 
investigadora, l'ocupació o creació de treball autònom en centres i 
empreses de gestió i difusió del patrimoni natural, administracions 
públiques, empreses de prospecció i gestió de recursos geològics, 
consultories i seguiment d'obres (protecció del patrimoni paleontològic), 
auditories ambientals i ordenació del territori, museus, centres 
d'interpretació i divulgació paleontològica, etc.

Aquests objectius han de ser aconseguits a partir d'una formació 
eminentment pràctica, que prioritze els treballs en camp i en laboratoris 
especialitzats d'ambdues institucions universitàries. El  disseny del Màster 
ha cercat, a més de la formació per a la recerca paleontològica en 
institucions científiques o acadèmiques, la complicitat amb el món de 
l'empresa especialitzada en Paleontologia Aplicada, que permeta a 
l'alumne formar-se en les tècniques bàsiques de les diferents disciplines, i 
alhora conèixer i establir una relació estreta de treball amb el grup 
d'empreses col·laboradores d'aquest sector.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

Presencial, amb horari compatible amb les necessitats del món laboral, i en 
castellà.

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

PLA D'ESTUDIS

El Màster s'imparteix durant un any acadèmic, en què cal cursar 60 crèdits 
d'un total de 78 oferits. El curs es divideix en dos períodes semestrals de 30 
crèdits i consta de quatre mòduls:

Formació fonamental 
Especialització científica i professional
Itinerari professional / Itinerari d'investigació 
Treball de fi del Màster.

Codi Nom Crèdits

44293
Paleoecologia, paleoclimatologia i 
paleobiogegrafia

 
3

44294 Tafonomia i icnologia

 
3

44295
Paleobiologia i sistemàtica 
paleontològica 

4,5

44296 Bioestratigrafia

 
3

44297
Tècniques de laboratori i mètodes 
analítics en paleontologia

4,5

44298 Treball de camp en paleontologia 6

Codi Nom Crèdits

44303
Mineralogia aplicada a l’anàlisi 
paleoambiental

3

44304 Geoquímica i paleontologia ambiental

 

3

44305 Micropaleontologia aplicada

 

3

44306
Projectes i treball autònom en 
paleontologia

 
3

44307 Aplicacions SIG en paleontologia
 

3

44308
Museística i comunicació del patrimoni 
paleontològic

 
3

44309
Gestió i conservació del patrimoni 
paleontològic

 

3

44310
Paleodiversitat i evolució dels 
invertebrats

3

44311 Paleodiversitat i evolució vegetal 3

44312
Paleodiversitat i evolució dels 
vertebrats

3

Codi Nom
 

Crèdits

44313 Pràctiques en empresa o en institucions 6

44314 Treball d'iniciació a la investigació 6

Formació fonamental

Especialització científica i professional

Itinerari professional / Itinerari d'investigació

Codi Nom Crèdits

44299
Diversitat i filogènia dels vegetals i els 
fongs
 3

44300 Morfologia i diversitat animal  3

44301 Cartografia geològica per a paleontòlegs 3

44302 Ambients sedimentaris i registre fòssil 3

Optativitat

Codi Nom
 

Crèdits

44315 Treball de fi de màster  6

Treball de fi de màster


