
MÁSTER DE FÍSICA DE SISTEMES COMPLEXOS     Curs 2012-2013 

 

PRIMER SEMESTRE 

Assignatures:  

Mètodes estocàstics de simulació 

Fenòmens cooperatius i fenòmens crítics: aplicacions 

Sistemes dinàmics i caos 

Processos estocàstics 

Formació de patrons 

Xarxes complexes 

Introducció als sistemes complexes 

Presentació i visualització científica 

 

Horaris de les activitats presencials d’una setmana típica: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:30 a 
10:20 

 
Sistemes 

dinàmics i caos 

Presentació i 
visualització 

científica 

Formació de 
patrons 

Introducció als 
sistemes 

complexes 

10:40 a 
11:30 

Fenòmens 
cooperatius i 

fenòmens 
crítics: 

aplicacions 

Sistemes 
dinàmics i caos 

Presentació i 
visualització 

científica 

Formació de 
patrons 

Introducció als 
sistemes 

complexes 

11:40 a 
12:30 

Fenòmens 
cooperatius i 

fenòmens 
crítics: 

aplicacions 

Xarxes 
complexes 

Processos 
estocàstics 

Sistemes 
dinàmics i caos 

Mètodes 
estocàstics de 

simulació 

12:40 a 
13:30 

Fenòmens 
cooperatius i 

fenòmens 
crítics: 

aplicacions 

Xarxes 
complexes 

Processos 
estocàstics 

  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15:30 a 
16:20 

Mètodes 
estocàstics de 

simulació 
    

16:30 a 
17:20 

Mètodes 
estocàstics de 

simulació 
    

17:30 a 
18:20 

     

 



MÁSTER DE FÍSICA DE SISTEMES COMPLEXOS     Curs 2012-2013 

SEGON SEMESTRE 

Assignatures:  

Fotònica no lineal 

Física quàntica per sistemes complexos 

Fenòmens col·lectius de no equilibri 

Modelització i dinàmica de sistemes neuronals 

Biologia de sistemes 

Física estadística de sistemes biològics 

Fenòmens col·lectius en sistemes socials 

Dinàmica espacio-temporal 

Òptica quàntica i no lineal 

Transport i renou quàntic 

Teoria de la informació 

Turbulència i  fenòmens no lineals en fluids 

 

Horaris de les activitats presencials d’una setmana típica: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:30 a 
10:20 

Modelització i 
dinàmica de 

sistemes 
neuronals 

Fotònica no 
lineal 

Física 
estadística de 

sistemes 
biològics 

Biologia de 
sistemes 

Fenòmens 
col·lectius en 

sistemes 
socials 

10:40 a 
11:30 

Modelització i 
dinàmica de 

sistemes 
neuronals 

Fotònica no 
lineal 

Física 
estadística de 

sistemes 
biològics 

Biologia de 
sistemes 

Fenòmens 
col·lectius en 

sistemes 
socials 

11:40 a 
12:30 

Turbulència i  
fenòmens no 

lineals en 
fluids 

Transport i 
renou quàntic 

Dinàmica 
espacio-
temporal 

Òptica 
quàntica i no 

lineal 

Física quàntica 
per sistemes 
complexos 

12:40 a 
13:30 

Turbulència i  
fenòmens no 

lineals en 
fluids 

Transport i 
renou quàntic 

Dinàmica 
espacio-
temporal 

Òptica 
quàntica i no 

lineal 

Física quàntica 
per sistemes 
complexos 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15:30 a 
16:20 

Física quàntica 
per sistemes 
complexos 

Fenòmens 
col·lectius de 
no equilibri 

 
Teoria de la 
informació 

 

16:30 a 
17:20 

Fotònica no 
lineal 

Fenòmens 
col·lectius de 
no equilibri 

 
Teoria de la 
informació 

 

17:30 a 
18:20 

     

18:30 a 
19:20 

     

 


