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• Màster interuniversitari (coordina Universidad de Valladolid)

• Participen:
• Universidad de Valladolid
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Murcia
• Universidad de Navarra
• Universidad de Alcalá
• Universidad de Santiago de Compostela.
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas

• Col·labora

• Universitat Politècnica de Catalunya (FOOT – DOO) (Curs 2019-2020)
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• Orientat a la formació investigadora. 

• Formació integral en ciències de la visió:

• Biomèdic
• Físic-òptic
• Neurofisiològic

• Sis matèries:

• Fonaments de la visió
• Metodologies d'investigació i diagnòstic en ciències de la visió.
• Biomèdica-clínica
• Física-òptica
• Neurofisiologia del sistema visual
• Treball final de Màster (30 ECTS)

• Objectius principals. 

• Potenciar la qualitat de la recerca en Oftalmologia i Ciències de la Visió amb 
la col.laboració de diferents departaments i Instituts universitaris en 
programes d’investigació relacionats amb aquest tema.

• Promoure la cooperació científica entre els diferents grups d’investigació 
participants en el programa tant nacionals com estrangers i l’intercanvi per a 
obtenir una formació més complerta dels estudiants en investigació i tècniques 
docents.

• Potenciar la mobilitat dels estudiants entre els centres de recerca participants 
i d’altres centres nacionals i internacionals per afavorir la seva incorporació a 
equips de recerca diferents als d’origen.

• Promoure la col.laboració amb empreses per aconseguir una formació 
investigadora orientada a la societat.)



20/04/2022

• Organització:

• 60 ECTS (1 any) (Possibilitat de fer-lo en 2 anys)

• 2 assignatures obligatòries 
• Fonaments de la Visió (6ECTS)
• TFM (30ECTS)

• 26 assignatures optatives (24 ECTS) impartides per investigadors/especialistes 
de primer nivell.

Les assignatures estan 
organitzades de manera 
intensiva per afavorir la 
mobilitat:

3 ECTS 2-2.5 dies
6 ECTS 4-4.5 dies

https://drive.google.com/file/d/16kOi8S75
16TEsAbeScQdXnjQAr7rA7tD/view

https://drive.google.com/file/d/1sSdyUBlnr
Q9yZcMmI1Wccu491y5OwQ0T/view
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• Col·laboració del DOO

• Possibilitat de fer el TFM en el DOO (30ECTS)

• Treball amb grups de recerca del DOO

• Reducció de la movilitat a 24+6 ECTS

• Participació d'algun professor del DOO en alguna assignatura


