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El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB centralitza i coordina l’oferta 
formativa i la gestió acadèmica dels estudis oficials de màster, donant 
suport i informació a estudiants, professors i comissions acadèmiques de 
màsters, i facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de 
l’espai europeu d’educació superior. El CEP tramita l’acceptació d’estudiants 
de postgrau amb titulació estrangera i l’homologació de títols de postgrau 
estrangers. El CEP té convenis per a les pràctiques del estudis de màsters amb 
nombroses institucions, empreses i entitats públiques i privades. A més, el 
CEP vehicula nombroses convocatòries de beques i ajuts específiques per a 
estudiants de màster de la UIB, tant de mobilitat com de realització d’estudis. 

Actualment el CEP gestiona més de 30 estudis oficials de màster, incloent 
interuniversitaris, així com màsters conjunts i dobles titulacions amb 
universitats estrangeres.  Aquestes titulacions ofereixen formació de prestigi 
internacional a 1300 estudiants de 30 països de tot el món. L’oferta de màsters 
de la UIB cobreix les branques de:

 • Arts i Humanitats
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Enginyeria i Arquitectura

CEP

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU UIB
http://cep.uib.cat
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

Aules d’informàtica i Wi-Fi: disposam de 21 
sales d’ordinadors i, a més, t’oferim Wi-Fi gratuït 
al campus i a les seus. Conecta’t!

Residència: si necessites allotjament, aprofita la 
Residència Universitària que tens al Campus. Viu 
el millor ambient universitari!

Recerca
La UIB és una de 
les cinc principals 
universitats d’Espanya 
en innovació i 
desenvolupament 
tecnològic. Es troba 
entre les cinc primeres 
en producció científica 
en biologia animal i 
vegetal i entre les deu 
millors de tot el món 
en recerca en l’àmbit 
del turisme. També 
destaca en projectes 
d’àrees com la química, 
la física, la psicologia 
o la geografia i 
l’urbanisme, entre 
altres.

Docència
La nostra aposta per 
l’ensenyament inclou 
no només la proximitat 
entre alumne i professor 
sinó també una sòlida 
formació del professorat, 
amb projectes de 
formació docent de 
caràcter interdisciplinari. 

Transferència
La UIB assumeix la seva 
missió de crear i difondre 
el coneixement i exerceix 
un important paper en 
la promoció i la creació 
d’iniciatives empresarials, 
entre les quals la creació 
d’empreses derivades o 

spin offs, la inscripció de 
patents (mig centenar) 
i el desenvolupament 
de projectes amb 
destacades empreses. 

Mobilitat
Som una Universitat 
oberta i connectada 
al món a través de 
nombrosos convenis 
amb institucions i 
centres internacionals. 
S’ofereixen, a més, 
programes d’intercanvi 
per a alumnes de grau 
i postgrau, així com 
estades solidàries i 
beques de pràctiques en 
països empobrits.



En què consisteix? Quines sortides professionals tindré?

Direcció del màster Dr. Antoni Socias Salvà
Dra. Patricia Horrach Rosselló

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau
Places de nou ingrés 30
Modalitat Presencial
Finalitat Perfils tipus investigador i professional
Preinscripció http://cep.uib.cat/master/MCAU/
Condicions de matrícula http://cep.uib.cat/master/MCAU/accesiAdmissio.html
Beques http://cep.uib.cat/Alumnat/Beques/
Preus 1745,4 € *

Dades específiques

Estructura del màster

Especificitats destacables

Quines competències adquiriràs?

*Preu orientatiu. Els preus per a cada curs acadèmic seran regulats pel decret de taxes que serà publicat al BOIB corresponent. 
Consultau http://cep.uib.cat/master/MCAU/ per a més informació. Teniu l’opció de pagament fraccionat.

MÉS INFORMACIÓ
Dr. Antoni Socias Salvà  
Dra. Patricia Horrach Rosselló
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/master/MCAU/

El màster té com a objectiu principal 
la formació dels professionals de la 
comptabilitat i auditoria de nivell superior. 
Es dirigeix a titulats universitaris que vulguin 
ampliar els seus coneixements sobre matèries 
relacionades amb la comptabilitat i l’auditoria.
Per a l’ingrés al Màster en Comptabilitat i 
Auditoria es requereix estar en possessió 
del títol de Diplomat/ada en Ciències 
Empresarials, Llicenciat/ada en Administració 
d’Empreses, Llicenciat/ada en Economia 
o les titulacions antigues equivalents a les 
anteriors, així com els títols de Graduat/
ada en Administració i Direcció d’Empreses 
i Economia. També es podran acceptar els 
títols de Diplomat i Graduat en Turisme, 
depenent del pla d’estudis de la universitat 
de procedència, que s’analitzaria per tal de 
comprovar la formació comptable inclosa.
Dins l’oferta de les assignatures del màster 
es presenten els itineraris pertinents (segons 
la titulació d’entrada al màster) perquè els 
alumnes puguin aconseguir l’exempció de la 
part teòrica del primer examen per accedir al 
ROAC.

D’una banda la formació permetrà a l’alumnat 
poder exercir una activitat professional lligada 
a la comptabilitat. En el cas que l’alumne 
cursi les assignatures d’auditoria, estarà 
en condicions d’iniciar-se en l’àmbit de les 
empreses d’auditoria.
Durant el màster es desenvolupen unes 
pràctiques en empreses de assessoria 
comptable, en departaments comptables 
d’empreses, així com en empreses d’auditoria. 
Tot això produeix un acostament entre 
l’alumne i la professió, dotant d’un primer 
contacte amb la experiència laboral.

Nom de l’assignatura Tipologia Crèdits Semestre
Comptabilitat Financera i de Societats Superior Optativa 7,5 ECTS Primer
Comptabilitat Directiva i de Gestió Optativa 7,5 ECTS Segon
Sistema Fiscal Optativa 7,5 ECTS Primer
Anàlisi Comptable Superior Optativa 7,5 ECTS Segon
Normes Internacionals i Consolidació Optativa 7,5 ECTS Primer
Comptabilitat d’Entitats no Lucratives Optativa 7,5 ECTS Primer
Auditoria Comptable I Optativa 7,5 ECTS Primer
Auditoria Comptable II Optativa 7,5 ECTS Segon
Auditoria Comptable III Optativa 7,5 ECTS Segon
Pràcticum Obligatòria 7,5 ECTS Anual
Treball de Fi de Màster Obligatòria 7,5 ECTS Anual

El programa s’adreça a potenciar en l’alumne:
• La capacitat d’interpretació de la informació 
comptable.
• El coneixement profund de la normativa 
comptable i d’auditoria, així com la capacitat 
d’aplicar-la d’una forma correcta.
• L’ anàlisi de les conseqüències que la 
informació comptable produeix en l’entorn 
econòmic i social en el qual es troba.

• Les capacitats de creativitat i innovació, per 
poder donar satisfacció a les funcions que 
la societat exigeix a l’expert comptable, cada 
vegada més complexes, en lògica congruència 
amb l’amplitud i la complexitat de l’activitat 
econòmica i social.
• El criteri fonamentat de la persona en 
l’exercici professional enfront de situacions o 
problemes nous i no prevists.

El Màster en Comptabilitat i Auditoria està format per un total de 11 assignatures de 7,5 crèdits 
ECTS cadascuna, la qual cosa suma un total de 82,5 crèdits. L’alumnat ha de cursar 60 crèdits al 
llarg del màster, dels quals 15 són obligatoris i corresponen als 7,5 del Pràcticum i als 7,5 del Treball 
de Fi de Màster. La resta dels crèdits a cursar obligatòriament (45 crèdits), l’alumnat els pot triar 
entre els 67,5 oferts. 

Itineraris de l’Homologació ROAC

Els estudiants que vulguin aconseguir l’exempció de la part teòrica del primer examen per a l’accés 
al ROAC  han de cursar un itinerari concret segons la titulació amb la qual accedeixen al màster. 

Aquest itinerari per a l’homologació ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració entre 
l’Agrupació Territorial de les Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi 
d’Economistes de les Illes Balears, i la Universitat de les Illes Balears.

Centre d’Estudis de Postgrau
Universitat de les Illes Balears


