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Títol propi de la UIB (60 ECTS)
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB

i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!

Directors del curs:
Dr. Alfredo Martín. Professor de l’àrea d’Economia Financera i 
Comptabilitat. Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB.

Dr. Bartomeu Pascual. Professor de l’àrea d’Economia Financera i 
Comptabilitat. Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB.

Modalitat:  Semipresencial
Durada: 60 ECTS
Dates:  Del 17 d’octubre de 2016 al juny de 2017. Treball de Fi de 
Màster del juny al setembre de 2017. 
Matrícula: Fins al dia 14 d’octubre de 2016.

Grup Mallorca:
Nombre de places: Mínim: 11, màxim: 30
Horaris: Els dilluns i dimecres de 18 a 21.30 hores
Lloc de realització: Edifici Sa Riera

Grup Menorca i Eivissa:
Nombre de places: Mínim: 8 persones entre els dos grups 
Horaris: Els dijous alterns de 18 a 21 hores, dues vegades al mes, a 
més de tres seminaris presencials a cada una de les illes.
 
Preu i terminis d’ambdós grups: 
El preu del curs és de 2.950 euros.
Es farà un primer pagament de 950 euros per formalitzar la
inscripció i dos pagaments de 1.000 euros als mesos de novembre i
febrer.
Les persones matriculades en el curs que estiguin col·legiades en el 
Col·legi d’Economistes amb tres mesos d’antiguitat gaudiran de 150 
euros de descompte.

 

E-mail: formacio@fueib.org

Web: http://www.fueib.es/curs/maf

Telèfon: 971 25 96 96 MÀSTER

Per als treballadors en actiu el curs pot ser bonificable 
totalment o parcialment per la Fundació Tripartita. 
Demanau-ne més informació!



Quines competències adquiriràs?

Competències bàsiques: Formació professional en assessoria 
financera i gestió patrimonial. Preparació per aprovar l'examen 
d'acreditació de l’EFPA.

Competències específiques: Aprofundir el coneixement en 
mercats financers mitjançant concurs de borsa.

Competències tranversals:
Capacitat de treballar en equip.
.Capacitat d’anàlisi i síntesi.

EstructuraEn què consisteix?

El curs té per objecte formar els professionals del sector financer i 
dotar-los dels coneixements necessaris perquè puguin exercir les 
tasques d’assessoria financera i gestió patrimonial d’acord amb els 
estàndards exigits internacionalment.

El temari, que cobreix els fonaments teòrics i l’aplicació a la pràctica, 
oferirà una formació actualitzada i integral en assessoria financera i 
gestió patrimonial. A més, està dissenyat per facilitar la superació de 
l’examen d’assessor financer europeu (EFA) de la European Financial 
Planning Association (EFPA).

A qui s’adreça?

- Als professionals del sector bancari que vulguin especialitzar-se o 
actualitzar els seus coneixements en assessoria financera, gestió 
patrimonial i banca privada.

- Als titulats en Ciències Empresarials, Administració d’Empreses, 
Economia, Turisme i Dret que volen descobrir oportunitats 
professionals en el sector bancari.

- Als professionals que exerceixen en àrees relacionades, com la 
comptabilitat o la fiscalitat, i volen adquirir noves competències per 
tal de millorar la seva projecció professional.

MÀSTER

Avaluació

El sistema d’avaluació es basarà en una prova al final de cada mòdul, 
una prova cada trimestre i la realització d’un Treball de Fi de Màster.

Quant al concurs de borsa, se superarà el mòdul participant 
activament al concurs.

S’exigirà una assistència mínima del 80 per cent durant el curs per 
obtenir el títol de Màster.

Titulació

“Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de 
la UIB (60 ECTS)” per a titulats universitaris.

“Diploma Universitari d’Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. 
Títol propi de la UIB (60 ECTS)” per a alumnes amb accés a la 
Universitat.

“Diploma d’Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de 
la UIB (60 ECTS)” per a alumnes sense accés a la Universitat.

Quines sortides professionals tindré?

El postgrau ofereix la formació necessària per exercir d’assessor 
financer i patrimonial, i en el sector bancari, de gestor de banca 
personal i de banca privada.
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