1er quadrimestre

Models de
dades i
estàndards de la
geoinformació

Visualització i
disseny de la
geoinformació

SISTEMES DE NAVEGACIÓ
I OBSERVACIÓ DE LA TERRA

Processament
d'imatges,
fotogrametria i
observació de la
Terra

Posicionament,
navegació

SISTEMES
D'INFOMACIÓ GEOGRÀFICA

Sistemes
d'informació
geogràfica

Geoprocessament

BASES DE DADES

Sistemes de
gestió de bases
de dades

GEOSERVEIS

Bases de
dades espacials

Infraestructures
de dades
espaciales i
estàndards de
geoserveis

Geoserveis per a
smart cities

gener 2022

setembre 2021

DADES GEOESPACIALS

30 ECTS

Projecte del primer quadrimestre

2on quadrimestre. Especialitat de gestió de la geoinformació

Geoinformació
3D: usos,
aplicacions i
ecosistema urbà

Màrqueting i
explotació de
productes i
serveis de
geoinformació

INNOVACIÓ I SMART CITIES

Dinàmiques
urbanes
i polítiques de
planificació i
gestió

R+D+I
smart cities

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

PRÀCTIQUES EXTERNES

juliol 2022

Febrer 2022

GESTIÓ DE PRODUCTES
DE GEOINFORMACIÓ

30 ECTS

Disseny i gestió
de projectes

Projecte del segon quadrimestre. Especialitat de gestió de la geoinformació

Febrer 2022

TÈCNIQUES DE PROGRAMACIÓ

Programació
web

Programació
orientada a
objectes

DESENVOLUPAMENTE DE
PROGRAMARI

Programació de
geoaplicacions
web

Programació de
geoapps per a
mòbils

PRÀCTIQUES EXTERNES

Disseny i gestió
de projectes

30 ECTS
TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

juliol 2022

2on quadrimestre. Especialitat de desenvoluapment de geoaplicacions

Projecte del segon quadrimestre. Especialitat de desenvolupament de geoaplicacions

La geoinformació a les teves mans. El futur professional que esperes, que t'espera
@geografiauab

@Geografia_UAB

geografia_uab

geografia.uab.cat/geoinformacio

Sol·licitud d'admissió. A partir de l'11 de gener del 2021
Si et vols fer la sol·licitud d'admissió al màster en Geoinformació
entra a AQUÍ

ortides
El Màster en Geoinformació forma especialistes que
responen a la demanda del mercat professional de la
geoinformació amb perfils de: Analista o consultor de
SIG i d'aplicacions geoespacials; Desenvolupador d'aplicacions web i per mòbils; Responsable de SIG corporatiu;
Gerent o emprenedor de productes o serveis; Responsable de projectes científics o comercials.

Entrevista. 15 dies després de la sol·licitud d'admissió per a conèixer
els interessos de l'alumnat i orientar l'elecció de l'especialitat.

Admissió. Mensual
Selecció: expedient (75%), experiència (10%), entrevista (10%) i anglès (5%)

ualitat
Formació de qualitat, basada en: Objetius definits;
Continguts estructurats; Ensenyament totalment pràctic
per mitjà de projectes i tallers; Exigència i dedicacció;
Mitjans tècnics professionals; i la llarga experiència professional de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Geoinformació s'ha convertit en un recurs bàsic i component essencial de l'activitat de l'administració, les empreses
i els ciutadans. El Màster en Geoinformació forma en les
tecnologies més avançades per a produir, gestionar i
utilitzar la Geoinformació: SIG; Sensors; GPS; Geolocalizació;
Programació web; Geoserveis; Realitat augmentada;
Dispositius mòbils.

@Geografia_UAB

Reserva de plaça. Fins al 4 de setembre de 2021
Un cop comunicada l'admissió. L'import de la reserva de plaça (1.000 €)
es descompta de l'import de la matrícula.

Matrícula. 13 - 17 de setembre de 2021
Sol·licitant cita prèvia a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia
i Lletres, a partir del 2 de juliol de 2021, www.uab.cat/lletres

Inici de curs. 13 de setembre de 2021
Horari: 16:00 - 20:00
Facultat de Filosofia i Lletres. Aula 505
Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra

ecnologia

@geografiauab

La sortida
professional

geografia_uab

Sessió informativa. 26 de febrero de 2021
Virtualment

Més informació:
Meritxell Gisbert / Jordi Nadal
Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B, 08193 Bellaterra (Barcelona)
+34 93 581 15 27
coordinacio.master.geoinformacio@uab.cat

geografia.uab.cat/geoinformacio
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