
Info Blau
Ajuda gràfica per facilitar la ràpida comprensió de la 
informació de la nostra universitat

Direcció de l’Estratègia de la Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat
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Darrera actualització: 04/2014 

Accés per als més grans de 25 anys

Més informació:

www.uib.cat/25

4 d’abril de 2014

15.00  Entrada a les aules
15.30  Comentari de Text
16.30  Fi de l’exercici
16.55  Entrada a les aules
17.00  Llengua Catalana
18.00  Fi de l’exercici
18.25   Entrada a les aules
18.30  Llengua Castellana
19.30  Fi de la sessió

5 d’abril de 2014

8.50  Entrada a les  aules
9.00  Llengua Estrangera
10.00  Fi de l’exercici
10.25  Entrada a les aules
10.30  Geografia o Història 
de l’Art o Matemàtiques o 
Filosofia
11.30   Fi dels exercicis
11.55    Entrada a les aules
12.00  Biologia o Dibuix 
Tècnic o Història
13.00  Fi dels exercicis
13.25   Entrada a les aules
13.30  Economia o Física 
o Química o Literatura
14.30  Fi de la sessió

Horari
El dia 9 d’abril a través de 
la web.

A partir del dia 5 de maig 
es podrà recollir (al Servei 
d’Alumnes o a  les seus 
universitàries) la targeta 
de qualificació acreditativa 
d’haver superat la prova 
d’accés a la Universitat per 
als més grans de 25 anys.

Resultats 

Reclamacions
Els dies 10, 11 i 14 d’abril, al 
Servei d’Alumnes o a les  seus 
universitàries.

Resultats de les 
reclamacions: el dia 30 
d’abril a través de la web.

Any 2014

Consulta de la llista 
d’admesos i matrícula
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JUNY Registre i preinscripció

#SERÀSUIB

JULIOL

Edifici Gaspar Melchor 
de Jovellanos 
del campus universitari
Tel.: 971 17 29 39

Palma

A la Seu de la Universitat 
C/ de Santa Rita, 11. Alaior
Tel.: 971 37 90 02

Menorca

A la  Seu de la Universitat
Antic edifici de la 
Comandància  Militar
C/ del Calvari, 1. Eivissa 
Tel.:  971 39 80 20

Eivissa

Lloc de la prova

JORNADES VINE A LA UIB:
Més grans de 25, 40 i 45 anys

Informació dels estudis de grau, procediments 
d’accés i admissió, beques, ajuts i programes 
d’intercanvi...

El dimarts 6 de maig a les 18 hores.

Inscripció: fins al dia 5 de maig 
(mitjançant el formulari en línia).

Més informació:  seras.uib.cat/vine

Preinscripció i matrícula (estudis de grau)
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Ajuda gràfica per facilitar la ràpida comprensió de la 
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Darrera actualització: 04/2014 

Accés per als més grans de 45 anys

Edifici Gaspar Melchor 
de Jovellanos 
del campus universitari
Tel.: 971 17 29 39

Palma

A la Seu de la Universitat 
C/ de Santa Rita, 11. Alaior
Tel.: 971 37 90 02

Menorca

A la  Seu de la Universitat
Antic edifici de la 
Comandància  Militar
C/ del Calvari, 1. Eivissa 
Tel.:  971 39 80 20

Eivissa

Lloc de la prova

Any 2014

Més informació:

www.uib.cat/45

4 d’abril de 2014
15.00  Entrada a les aules

15.30  Comentari de Text
16.30  Fi de l’exercici
16.55  Entrada a les aules
17.00  Llengua Catalana
18.00  Fi de l’exercici
18.25   Entrada a les aules
18.30  Llengua Castellana
19.30  Fi de la sessió

Prova escrita
Prova escrita: el dia
9 d’abril a través de la web.
Entrevista personal:
Dins la primera quinzena 
de maig.

Els alumnes que hagin 
superat l’entrevista podran 
retirar personalment al 
Servei d’Alumnes i a les seus 
universitàries de Menorca 
i d’Eivissa i Formentera les 
targetes d’acreditació. 

Resultats  

Reclamacions
Els dies 10, 11 i 14 d’abril,
al Servei d’Alumnes o 
a les  seus universitàries.

Resultats de les 
reclamacions: el dia 
30 d’abril  a través de la 
web.

Entrevista
personal
Totes les persones amb la 
qualificació «Apte» a la prova 
escrita han de realitzar una 
entrevista personal,
dins la primera 
quinzena de maig, 
al campus universitari i a les seus 
universitàries de Menorca i d’Ei-
vissa i Formentera, on s’utilitzarà 
el sistema de videoconferència.

Termini de matrícula: els dies 
10, 11 i 14 d’abril.

Consulta de la llista 
d’admesos i matrícula
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#SERÀSUIB

JULIOL

JORNADES VINE A LA UIB:
Més grans de 25, 40 i 45 anys

Informació dels estudis de grau, procediments 
d’accés i admissió, beques, ajuts i programes 
d’intercanvi...

El dimarts 6 de maig a les 18 hores.

Inscripció: fins al dia 5 de maig 
(mitjançant el formulari en línia).

Preinscripció i matrícula (estudis de grau)

Més informació:  seras.uib.cat/vine


