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CALENDARI INICIAL D’ELABORACIÓ DELS ENSENYAMENTS 
UNIVERSITARIS DE GRAU A LA UIB 

 
19 de febrer Aprovació pel Consell de Govern dels títols que s’han de implantar i 

adscripció de cada titulació a una branca del coneixement 
Informacions del Consell de Direcció: 

- centre responsable de dissenyar el pla d’estudis de cada 
titulació 

      -     membres de la Comissió Assessora 
      -     calendari d’elaboració 

A partir del 
19 de febrer 

Informacions del Consell de Direcció: 
- notificació als departaments i als centres del nombre de 

membres de cada departament que ha de participar a les 
comissions d’elaboració i disseny 

A finals de 
febrer 

Constitució de la Comissió Assessora 

Fins al 10 de 
març 

Aprovació i constitució de les comissions d’elaboració i disseny per 
part de les juntes de centre 

A partir del 
10 de març 

- Edició de la Guia UIB per a l’elaboració dels plans d’estudi 
- Formació específica a les comissions d’elaboracio i disseny 
- Inici de l’elaboració dels plans d’estudis 

Fins al 19 de 
març 

Proposta inicial del Consell de Direcció de les matèries de formació 
bàsica de cadascuna de les branques de coneixement 

Fins al 30 de 
juny 

Finalització de la proposta del pla d’estudis per part de les comissions 
d’elaboració 

Fins a finals 
de setembre 

Vistiplau del pla d’estudis en la comunitat universitària, d’acord amb el 
reglament de la UIB 

Octubre - 
novembre 

Aprovació dels plans d’estudis pel Consell de Direcció i pel Consell de 
Govern i remissió al Consell d’Universitats per a la seva verificació. 
Remissió a la Conselleria d’Educació i Cultura  

A partir 
d’octubre 

Formació al professorat mitjançant el taller ‘Metodologia ECTS a la 
UIB’ 

Març – abril 
de 2009 

Verificació favorable del Consell d’Universitats, autorització de la 
Comunitat Autònoma, aprovació pel Consell de Ministres i inscripció 
en el Registre d’Universitats, Centres i Títols 

Abril-maig 
de 2009 

Oferta de places dels nous títols 

 


