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Pel nostre prestigi
Pel nostre entorn

Pel nostre campus i les seus
Perquè som multilingües

Perquè estam ben
connectats amb el món

Perquè som accessibles  
Perquè tenim cura de

tu durant tota la teva estada
Perquè volem compartir 

aquesta experiència amb tu
Perquè estam compromesos 

amb Europa
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1. INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA RECONEGUDA

LA UIB:
PRESTIGI

RECONEGUT

La UIB és una 
de les principals 

universitats 
d’Espanya en 

innovació i 
desenvolupament 

tecnològic. Està en el 
top five en producció 
científica en biologia 
animal i vegetal i en 
el top ten mundial 

en recerca en l’àmbit 
del turisme. A més, 
destaca en projectes 

d’àrees com la 
química, la psicologia 

o la geografia i 
l’urbanisme.

RÀNQUINGS

L’U-Ranking de 2014 destaca que 
la UIB ocupa la tercera posició en 
recerca i que les Illes Balears són 
la segona comunitat autònoma 
de l’Estat en productivitat dels 
sistemes universitaris públics, 
gràcies a l’activitat docent i 
investigadora de la UIB. 

Aquestes dades estan refermades 
per altres rànquings que els 
darrers anys han destacat 
la qualitat de la recerca i la 
docència que es fa a la UIB. 
El rànquing d’institucions 
Scimago, que analitza la 
producció científica de les 
universitats, destaca que la 
UIB és la tercera universitat 
de l’Estat en publicacions 
d’alta qualitat, la quarta en 
col·laboració internacional i la 
setena en impacte normalitzat 
de les publicacions dels seus 
investigadors en el període 
2007-11. 

Els bons resultats es veuen 
reflectits també en el Rànquing 
I-UGR d’Universitats Espanyoles, 
segons el qual la UIB està entre 
les deu primeres universitats 
espanyoles en qualitat de la 
producció científica en onze 
disciplines en el període 2008-
12. Així, la UIB és la primera 
universitat de l’Estat en qualitat 
de la producció científica en la 

disciplina de Biologia Vegetal 
i Animal. A més, en altres deu 
disciplines científiques la UIB 
es troba entre les deu primeres 
de l’Estat pel que fa a la qualitat 
de la recerca. Concretament, 
la Universitat és la tercera en 
Empresa; la quarta en Psicologia; 
la cinquena en Activitat 
Física i Esport, Geociències 
i Informàtica; la setena en 
Geografia i Urbanisme; la vuitena 
en Neurociències; la novena en 
Química; i la desena en Ecologia 
i Ciències Mediambientals i en 
Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

A més, la UIB és la primera 
universitat de l’Estat, la segona 
d’Europa i la novena del món en 
recerca en Turisme en el període 
2000-2009, segons el rànquing 
de recerca de la revista científica 
Hospitality and Tourism.

La qualitat en la docència i en 
la recerca de la UIB es tradueix 
en la qualitat de la formació que 
reben els alumnes, que els atorga 
un gran ventall de recursos per 
afrontar els reptes que la societat 
els marca. A tall d’exemple, la 
UIB ha estat la segona universitat 
en percentatge de graduats 
d’Infermeria que obtenen 
plaça a la darrera convocatòria 
d’infermers interns residents (IIR).

DOCÈNCIA
La UIB ocupa la quarta posició 
en docència en el rànquing 
d’universitats públiques de l’Estat, 
segons l’U-Ranking de 2014 de la 
Fundació BBVA i l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques 
(IVIE), i millora així la vuitena 
posició aconseguida 

el 2013. A més, la qualitat de la 
docència de la UIB ha obtingut 
el premi del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports-Universia a 
la iniciativa OpenCourseWare 
(OCW) de 2013, que promou i 
premia la difusió en obert i en 
línia de materials docents.

INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA
La UIB està composta per tot un seguit de professionals que treballen 
de forma transversal i cerquen aconseguir els millors resultats per 
després aplicar-los a la docència com a suport a l’ensenyament en 
altres nivells educatius. 

Som una Universitat jove, dinàmica 
i capdavantera en recerca, docència 
i innovació i desenvolupament 
tecnològic, i posam tota aquesta 
experiència, aquesta creativitat i 
aquest coneixement al servei de la 
nostra societat.

Dr. Llorenç Huguet
Rector de la Universitat
de les Illes Balears

Som presents en tot el teu 
procés formatiu i d’inserció 
professional, cream coneixement 
i innovació per al teixit productiu 
i participam activament en 
l’àmbit cultural i social.

Volem contribuir a superar els 
reptes de futur que com a societat 
tenim plantejats, i deixar clars i 
explícits el nostre compromís i la 
nostra vocació de servei per fer de 
la UIB palanca de progrés cultural, 
social i també econòmic. 

Aquí trobaràs només una petita 
mostra de tot el que la UIB 
t’ofereix. Gràcies per confiar en 
la nostra institució, entre tots 
bastim la comunitat universitària, 
tots #SomUIB.

Productivitat dels sistemes universitaris públics per comunitats autònomes 

Catalunya

Tercera en recerca

Quarta en docència

Primera en qualitat de 
producció científica

Segona d’Europa en recerca 
en Turisme
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1. INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA RECONEGUDA
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En la recerca que ha 
fet possible aquests 

aliments funcionals hi 
han participat alumnes 
de doctorat de la UIB, 
que s’han beneficiat 

de l’experiència 
dels investigadors 
de la Universitat 
i han adquirit els 
coneixements i el 
bagatge necessari 
per afrontar amb 

èxit els seus reptes 
professionals.

LABORATORIS I FORMACIÓ
Els laboratoris responen a necessitats específiques de recerca i 
col·laboren en la docència dels departaments, instituts i equips de 
recerca de la UIB.

CAMPUS UNIVERSITARI
 
Arts i Humanitats
Estudis Anglesos
Filosofia 
Història 
Història de l’Art 
Llengua i Literatura Catalanes 
Llengua i Literatura Espanyoles 

Ciències
Biologia 
Bioquímica 
Física 
Química 

Ciències de la Salut
Fisioteràpia 
Infermeria 
Psicologia 

Ciències Socials i Jurídiques 
Administració d’Empreses (opció de recorregut en anglès) 
Dret 
Economia (opció de recorregut en anglès) 

G

ESTUDIS DE GRAU
CAMPUS UNIVERSITARI

Educació Infantil 
Educació Primària 
Educació Social (presencial i en línia)   
Geografia  
Pedagogia 
Relacions Laborals 
Treball Social  
Turisme (opció de recorregut en anglès) 

Enginyeria i Arquitectura 
Edificació
Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural   
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
Enginyeria Informàtica 
Enginyeria Telemàtica 
Matemàtiques 

SEU DE MENORCA 
SEU D’EIVISSA I FORMENTERA

Ciències de la Salut
Infermeria 

G

ESTUDIS DE GRAU

FEINES MÉS QUALIFICADES PER ALS 
TITULATS ILLENCS

Segons un estudi de 2013 de la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo (CYD), els titulats illencs estan entre els que troben 
feina més aviat i més qualificada. Els universitaris de les Illes 
Balears no només són dels menys aturats (el 14% enfront de la 
mitjana del 22%) sinó que, a més, fan feines molt qualificades 
(el 68,4% han obtingut contractes d’alta qualificació).

• 9 biblioteques entre el campus i les seus universitàries

• Amb més d’un milió d’exemplars

• Uns 76.000 documents electrònics

• Amb el suport dels professionals per a tot allò
 que necessitis, de les 8 a les 22 horesB
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La Universitat de les Illes 
Balears és una universitat 
arrelada al territori 
pluriinsular, que vol 
preservar la seva llengua i 
cultura, al mateix temps que 
és universal i oberta al món. 

Mantenim els principis de 
prestació de serveis i de 

col·laboració amb els agents  
socials i empresarials, així 
com els de sostenibilitat i de 
respecte mediambiental. 

Som una institució clau per 
al futur i la vertebració de 
les Illes Balears, perquè som 
palanca de progrés, social, 
cultural i econòmic.
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UNA UNIVERSTITAT 
PROPERA

A la UIB t’hi pots trobar com a 
casa. No ets un número més. Els 
professors són investigadors que 
projecten i apliquen els resultats 
de les seves investigacions en la 
mateixa formació dels alumnes. 
La interacció és constant.

PROJECCIÓ CULTURAL

La UIB defensa els valors 
culturals i lingüístics propis de 
les Illes Balears, alhora que és un 
aparador de la multiculturalitat.

4 ILLES I 1 UNIVERSITAT PÚBLICA
El caràcter pluriinsular de les Illes Balears es reflecteix 
també en l’estructura de la Universitat, amb un campus 
a Palma i dues seus, a Menorca i a Eivissa i Formentera. 
A més, la UIB compta amb una xarxa d’una vintena de 
centres universitaris als pobles de l’arxipèlag. 

UN CAMPUS EN UN
ENTORN NATURAL
El campus s’ubica en un entorn 
natural. Tot el seu voltant es 
converteix en un espai viu amb 
zones humides que donen recer 
a espècies vegetals i animals. 
Situat als peus de la serra de 
Tramuntana, Patrimoni Mundial 
de la UNESCO.

SEUS DE MENORCA I
EIVISSA I FORMENTERA
La UIB és present a totes les illes 
Balears. A les seus universitàries 
podràs fer-hi qualsevol tràmit 
administratiu, a més de cursar-hi 
algunes titulacions. 

CAMPUS EXTENS.
UIB VIRTUAL
És un servei d’ensenyament fle-
xible i a distància al qual podràs 
accedir a través d’UIBdigital. Hi 
ha un total de 2.600 assignatures 
en xarxa que et faciliten l’apre-
nentatge en els estudis.

CINC EIXOS
Estam centrats en cinc eixos: 
millorar constantment l’activitat 
docent, presencial i virtual; 
mantenir-nos en els llocs 
capdavanters de l’excel·lència 
en investigació; oferir una 
projecció cultural i social que 
arribi a totes les illes; potenciar la 
internacionalització de l’activitat 
universitària, que abasta, mitjançant 
intercanvis, les activitats docents i 
de recerca i projectar la innovació i 
la transferència del coneixement. 

TRANSFERÈNCIA
La UIB assumeix la missió de crear i transferir el coneixement també 
amb la promoció d’iniciatives empresarials a través de la FUEIB. En els 
darrers anys s’han creat mitja dotzena de spin-off –n’hi ha mitja més 
en procés–, s’han inscrit mig centenar de patents, tenim projectes en 
marxa amb ENDESA, Puleva o la Seu de Mallorca i ha començat el 
projecte SmartUIB, per tenir una UIB cada cop millor.

www.uib.cat

PALANCA DE PROGRÉS

La UIB posa a 
disposició dels 

alumnes recursos 
per a una formació 
integral que aporti 

coneixements, valors 
i capacitats en un 

espai d’aprenentatge 
on la Universitat 

treballa amb i per a les 
persones, perquè tots 

SOM UIB.

4

3

2

1

1 Campus de la UIB

2 Edifici Sa Riera (Palma)

3 Seu d’Evissa i Formentera

4 Seu de MenorcaInvestigació

Innovació i 
transferènciaInternacionalizació

Projecció cultural

SEU DE MENORCA · SEU D’EIVISSA I FORMENTERA
 
Ciències Socials i Jurídiques
Administració d’Empreses  
Dret 
Educació Primària  
Educació Social (en línia) 
Turisme (Seu de Menorca) 

G

ESTUDIS DE GRAU

ESCOLES ADSCRITES
 
Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (centre adscrit Felipe Moreno)  
Turisme (centre adscrit del Consell Insular d’Eivissa) 

G

ESTUDIS DE GRAU

Docència
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DOBLES TITULACIONS DE GRAU
 
Ciències Socials i Jurídiques 
Administració d’Empreses i Dret (campus universitari)  

Enginyeria i Arquitectura  
Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica (campus universitari) 

G

ESTUDIS DE GRAU

TÍTOLS PROPIS DE GRAU
 
Direcció Hotelera Internacional (Escola d’Hoteleria CAIB-UIB)  
Estudi de primer cicle de Protocol i Organització d’Esdeveniments
(centre adscrit Felipe Moreno) 

http://estudis.uib.cat/grau

G

ESTUDIS DE GRAU

CATALINA FERRER
Estudiant de la UOM a Eivissa 

“No havia pensat mai que anar 
a classe em podria agradar tant. 
Gaudesc escoltant els professors 
i els temes que ens expliquen. 

Alguns, fins i tot, sobre els quals 
no en sabia res. M’agrada com 
ens parlen, com es preocupen 
que ho entenguem tot. I els meus 
companys s’han convertit ja en un 
grup d’amics”.

INGRID IRLES PRUNÉS
Participant del projecte 
d’innovació docent
“Clínica jurídica”

“Exerceixes l’advocacia des del 
primer moment. És un repte 

constant, ja que cada dia has 
d’oferir l’assessorament necessari 
a persones que el necessiten 
per exercir els seus drets. En 
definitiva, la Clínica Jurídica de 
la UIB és una defensa diària dels 
drets dels ciutadans”.

INFANTIL • PRIMÀRIA • SECUNDÀRIA • ADULTS

• Concursos i premis
• Suport al futur alumne

• Pràctiques als laboratoris
• Jornades de portes obertes

• Visites als centres educatius
• Tallers secundària-Universitat

• Campus Cientificotècnic d’Estiu
• Sessions de presentació de la UIB

• Olimpíades, miniolimpíades i proves Cangur

La UIB
col·labora amb els 

centres educatius en 
projectes d’aprenentatge.

A més, també és molt possible
que durant el temps d’estudi a
primària es tinguin professors 

en pràctiques dels estudis 
d’educació de

la UIB.
Cursos de català

Cursos d’espanyol
Cursos d’idiomes moderns

Cursos de llengües orientals 
Cursos d’estiu 

Un campus,
dues seus

Estudis
propis 

Biblioteques 

Creació 
d’empreses 

Màsters 
oficials 

Curs de 
suport i 

formació

Campus 
extens 

UIB 
saludable 

Beques
i ajuts

UIBdigital

Cooperació

Assessorament 
psicològic 

Coral
UIB

spin-offs

Graus

UOM

Wi-Fi
AC

Recerca

SmartUIB

Doctorat

Activitats 
esportives 

Activitats 
culturals 

Publicacions 
UIB Orientació 

professional

Club 
d’emprenedors

Ajuda a 
l’ocupabilitat

Intercanvi i 
mobilitat

Alumni, 
Amics i 

Amigues de 
la UIB

Centres 
universitaris 
municipals

Recerca, 
tecnologia i 
innovació

3. LA UIB, PRESENT AL LLARG DE TOTA LA TEVA VIDA



MIQUEL MOYÀ
Travel Industry Head 
de l’empresa Google i 

exalumne de la UIB

“L’experiència a la UIB la 
record molt intensa i amb 

molta estimació. El que faig 
ara i el que vaig fer a la
carrera no tenen res a 

veure. Però estudiar una 
carrera em va ajudar 

a moure’m bé a l’hora 
d’aprendre coses noves, 

a fer feina i a esforçar-me 
per tirar endavant reptes, 
i això és el que m’ha servit 

després a la
vida professional.”

JOSÉ MARÍA GILGADO
President de l’Associació 

de Joves Empresaris 
de les Illes Balears i 
exalumne de la UIB

“Quan vaig acabar la
carrera vaig fer un

postgrau a la UIB. Els 
mateixos professors 

cercaven gent per fer 
feina de consultor i ho 
vaig fer vuit anys. Per 

això anim la gent a fer un 
postgrau. Després vaig 

anar a Londres a fer feina 
un quant temps. I en 

tornar, el mercat laboral 
estava en un moment 

molt difícil i vaig crear la 
meva empresa.”

UOM
El nostre ensenyament no es 
limita a l’etapa universitària, 
ja que la UOM (Universitat 
Oberta per a Majors) garanteix un 
aprenentatge continu per a més 
grans de 50 anys a les quatre illes. 
L’oferta d’estudis a la UOM és 
molt àmplia, des de títols propis 
de grau com el Diploma Sènior 
(cicle de tres cursos acadèmics) 
o els diplomes d’especialització 
(un curs acadèmic) fins a cursos 
de 50 hores, tallers i seminaris o 
cicles de conferències.

PROXIMITAT DELS PROFESSORS
La nostra aposta per l’ensenyament 
inclou no només la proximitat entre 
alumne i professor sinó també 
una formació preparada des de la 
recerca, amb projectes de docència 
innovadora que integren recursos 
de diverses disciplines. 

LA NOSTRA APOSTA PER TU
La nostra aposta per 
l’ensenyament inclou no només 
la proximitat entre alumne 
i professor, sinó també una 
formació preparada des de 
la recerca, amb projectes de 
docència innovadora que integren 
recursos de diverses disciplines.  

La UIB organitza 
cada any el Fòrum de 

l’Ocupació

A l’edició de 2014 vàrem 
tenir l’oportunitat de fer 
una taula rodona amb la 
participació d’exalumnes 
destacats de la UIB com 
Miquel Moyà, José María 

Gilgado, Lina Mascaró 
i Bartomeu Bennàssar, 

que compartiren les
seves experiències

amb nosaltres.

www.uib.cat
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4. DOCÈNCIA UIB

LINA MASCARÓ
Directora comercial 
de l’empresa Jaume 

Mascaró i exalumna de 
la UIB

“Estudiar qualsevol 
carrera et dóna una 

experiència, coneixes 
molta gent..., no només 

es tracta d’adquirir 
coneixements..., si 

no, jo no seria aquí. I 
sí, estic molt contenta 

d’haver estudiat a
la UIB.”

AMB I PER A LES PERSONES
La UIB posa a la disposició dels 
alumnes recursos per a una 
formació integral que aporti 
coneixements, valors i capacitats 
en un espai d’aprenentatge on
la Universitat treballa amb i
per a les persones, perquè tots
SOM UIB.

ITINERARIS EN ANGLÈS  
Sabies que pots cursar els estudis 
en anglès?
Aquesta opció es dóna en el cas 
que el grau que cursi l’estudiant 
disposi d’un itinerari o conjunt 
d’assignatures impartides en 
anglès. És el cas d’Administració 
d’Empreses, Economia i Turisme.

ASSESORAMENT
A més a més de les tutories de 
cada assignatura, durant els 
estudis tindràs l’assessorament 
d’un professor que t’ajudarà a 
resoldre els
teus dubtes. 

CURSOS DEL SERVEI 
LINGÜÍSTIC
El Servei Lingüístic ofereix cursos 
d’idiomes oberts a tothom. Es 
tracta d’una ajuda acadèmica que 
s’adapta al teu projecte curricular 
i a les teves necessitats.

EL NIVELL IMPORTA!

BARTOMEU BENNÀSSAR
Director general de 
Logitravel i exalumne 
de la UIB

“Quan surts et penses 
que ja tens un nivell alt, 

però no és suficient. Tens 
habilitats per superar 
dificultats, que no tenen 
altres que no han fet 
estudis superiors, i si fas 
les coses bé i tens la sort de 
ser al lloc que toca, veus 
que la teva vida ha canviat 
completament i els teus 
somnis es fan realitat més 
aviat del que esperes. És 
la meva experiència. I ara, 
quan mir enrere veig que 
ni en el millor dels meus 
somnis hauria pensat ser 
on som ara.”

10

 
Arts i Humanitats
Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial 
Cognició i Evolució Humana 
Filosofia 
Llengües i Literatures Modernes 
Gestió Cultural (interuniversitari amb: UOC, UDG) 

M

MÀSTERS OFICIALS

Ciències
Ciència i Tecnologia Química  
Física Avançada i Matemàtica Aplicada 
Biotecnologia Aplicada 
Física de Sistemes Complexos 
Microbiologia Avançada 

M

MÀSTERS OFICIALS



5. UIB INTERNACIONAL: DE LA UIB AL MÓN

Som una Universitat oberta i 
connectada al món mitjançant 
convenis amb universitats, 
institucions i centres internacionals 
que fan possible que els estudiants 
puguin anar i venir de qualsevol 
lloc del món. Una experiència que 
permet ampliar coneixements, 
assolir un bon nivell d’idiomes, 
conèixer gent d’altres indrets, a més 

de ser un valor afegit al currículum 
de l’estudiant.

A més, a través dels programes de 
mobilitat per a alumnes de grau 
i postgrau, així com  les estades 
solidàries i Beques de pràctiques 
en països empobrits que t’ofereix 
la UIB, estudiar a la UIB també és 
estudiar fora de casa.

La UIB té vint anys d’experiència 
en l’ensenyament d’espanyol per a 
estrangers, i en fa catorze que som 
seu examinadora del diploma de 
l’Instituto Cervantes. La majoria 
dels alumnes que han passat per 
les aules de la UIB superen les 
proves de certificació del nivell al 
qual s’han presentat.

PROGRAMES DE MOBILITAT
SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS

CONVENIS BILATERALS AMB:

CURSOS D’ESPANYOL
PER A ESTRANGERS

Ciències de la Salut
Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva
Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença
Neurociències
Nutrició i Ciències dels Aliments (interuniversitari amb: UGR)

Ciències Socials i Jurídiques
Dret

DO

PROGRAMES DE DOCTORAT OFICIALS
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Arts i Humanitats
Cognició i Evolució Humana
Història, Història de l’Art i Geografia

Ciències
Biologia de les Plantes
Ciència i Tecnologia Química 
Ecologia Marina
Física 
Microbiologia Ambiental i Biomèdica
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (interuniversitari amb: URV, EHU)
Química Teòrica i Modelització Computacional (interuniversitari amb: US, UGR, UNICAN, UNEX, UVIGO, 
EHU, UAM, UCM, UJI, UV, UNIOVI, UM)

DO

PROGRAMES DE DOCTORAT OFICIALS**

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 
Química Orgànica Experimental i Industrial (interuniversitari amb: UV, UPV, UB, UCAHE)
Química Teòrica i Modelització Computacional (interuniversitari amb: UAM, UB, UNICAN, UJI, UM, USAL, UVA, 
UV, UVIGO, UNIOVI, UNEX, USC, EHU)
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 

Ciències de la Salut
Neurociències  
Investigació en Salut i Qualitat de Vida 
Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments 

Ciències Socials i Jurídiques
Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica 
Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere  
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (interuniversitari amb: URV, UDL)
Advocacia 
Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals  
Economia del Turisme i Medi Ambient  
Educació Inclusiva (interuniversitari amb: UVIC, UDL)  
Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família  
Comptabilitat i Auditoria  
Formació del Professorat  
Gestió, Organització i Economia de l’Empresa (interuniversitari amb: UAB, UPNA) 
Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció  
Psicologia General Sanitària  
Direcció i Planificació del Turisme 

Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies de la Informació  
Enginyeria de les Telecomunicacions  
Enginyeria Informàtica  

http://estudis.uib.cat/master

* L’oferta de màsters i doctorats oficials està en tramitació i és susceptible de futures modificacions.

M

MÀSTERS OFICIALS*

www.uib.cat

Albània
Alemanya
Algèria
Argentina
Àustria
Bèlgica
Bolívia
Brasil
Costa Rica
Croàcia
Dinamarca
Egipte
El Salvador

Equador
Eslovàquia
Eslòvenia
Estats Units 
d’Amèrica
Estònia
Finlàndia
França
Grècia
Guatemala
Holanda
Hongria
Irlanda

Itàlia
Jordània
Kazakhstan
Kirguizistan
Letònia
Líban
Lituània
Marroc
Mèxic
Noruega
Palestina
Panamà
Paraguai

Perú
Polònia
Portugal
Puerto Rico
Regne Unit
Rep. Dominicana
Rep. Txeca
Romania
Rússia
Sèrbia
Síria
Suècia
Suïssa

Tadjikistan
Tailàndia
Taiwan
Tunísia
Turkmenistan
Turquia
Uruguai
Uzbekistan
Veneçuela
Xile
Xina

13

Estudiar a la
UIB també és
estudiar fora

de casa 
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BELÉN BERMEJO
Estudiant de l’EPS 

“M’agrada la UIB perquè m’hi 
sent com a casa. En destacaria 
unes quantes coses, però si he 
d’escollir, diria que és l’interès dels 

professors per la nostra educació. 
Perquè s’ofereixen especialitats en 
la branca d’Informàtica orientades 
als sectors laborals de l’illa i a la in-
vestigació. També ens ofereixen la 
possibilitat de continuar els estudis 
i estar connectats amb el món.”

MARIA VICTÒRIA PARRA MOYÀ
Estudiant de Filologia Catalana

“Vaig triar Filologia Catalana 
pel gust per la lectura i l’estima 
per la meva llengua i cultura. A 
una passa de finalitzar els meus 
estudis, puc dir que l’experiència 
ha estat completament 
satisfactòria. El que més m’ha 

agradat ha estat la formació de 
caràcter interdisciplinari que he 
rebut; gràcies als professors, tinc 
una visió completa i professional 
de la llengua catalana.

Els companys i les estones al 
claustre del Ramon Llull han 
posat el punt dolç a aquests 
anys.”

Economia Aplicada
Educació
Estudis Interdisciplinaris de Gènere (interuniversitari amb: UJI, UAM, URJC, UAH, UA, UHU, ULL)
Economia, Organització i Gestió / Economics, Management and Organization (interuniversitari amb: UAB, UPNA)
Tecnologia Educativa (interuniversitari amb: URV, UDL, UM)
Turisme (interuniversitari amb: UDG)

DO

PROGRAMES DE DOCTORAT OFICIALS

Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Enginyeria Electrònica (interuniversitari amb: UPC)

http://estudis.uib.cat/doctorat

** L’oferta de màsters i doctorats oficials està en tramitació i és susceptible de futures modificacions.

DO

PROGRAMES DE DOCTORAT OFICIALS

SORTIDES
LABORALS

Les Illes Balears, entre les 
comunitats amb menys titulats 

universitaris a l’atur, segons 
l’informe Las universidades 
españolas. Una perspectiva 

autonòmica 2013, de la
Fundación Conocimiento

y Desarrollo (CYD).

La FUEIB crea el Club 
d’Emprenedors de la UIB com 
un lligam entre Universitat 
i empresa, una forma de 
transferir capital humà, 
coneixement i tecnologia de la 
UIB a la societat.
www.uibempren.org

Els objectius del club són: 
articular i desenvolupar un 
itinerari d’emprenedoria per no 
deixar cap emprenedor potencial 
membre de la comunitat UIB en 

el camí, sense oportunitat de fer 
viable la seva idea per manca de 
formació o de suport. 

Es pretén aprofitar, organitzar 
i coordinar els recursos que les 
diferents institucions ofereixen 
a l’emprenedor i facilitar l’accés 
a aquests. També es crearà 
una xarxa multidisciplinària 
d’emprenedors per afavorir 
el cotreball i el contacte 
entre els emprenedors amb 
experiència i els que s’inicien 

en l’aventura d’emprendre, 
amb el denominador comú de 
pertànyer a la comunitat UIB.

Entre les activitats del club hi ha 
oferir als alumnes, als exalumnes 
i al personal de la UIB formació 
en matèria d’emprenedoria, 
creació d’empreses i gestió de la 
innovació, així com programes 
de mentoria i tutorització, 
i cercar mecanismes de 
finançament dels projectes 
empresarials sorgits de la UIB. 

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL

La UIB t’ajuda a trobar feina
El Departament d’Orientació i Inserció Professional 
(DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes 
Balears (FUEIB), és un servei adreçat als universitaris i 
a les empreses per afavorir l’ocupació dels universitaris 
de les Illes Balears. El DOIP és, a més, agència de 
col·locació del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

El DOIP té un equip d’experts que t’ajuden en la 
recerca activa de feina. Et preparen per fer entrevistes 
amb empreses, t’ofereixen tallers per fer un bon 
currículum i una bona carta de presentació, et 
proposen pràctiques en empreses i ofertes de feina, 
t’apropen les empreses al campus amb el Fòrum de 
l’Ocupació i t’acompanyen en el teu procés cap a 
l’àmbit professional.
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DEMANDANTS D’OCUPACIÓ
INSCRITS AL DOIP: 

4.438

581 estudiants de la UIB han realitzat  
pràctiques en empreses / entitats.

80 contractes laborals signats.

86% dels universitaris demandants 
d’ocupació són titulats (3.809). 

304 ofertes de treball tramitades.

22 titulats universitaris han fet 
pràctiques en entitats públiques amb el 
programa TUO.

32 universitaris han gaudit d’una  beca 
ERASMUS Pràctiques i/o Leonardo
da Vinci.

60 beques Santander atorgades a 
estudiants de la UIB.

798.825 visites al tauler d’ofertes del DOIP. 

512 empreses/entitats col·laboradores.

DADES I XIFRES 2012-13



8. FACILITATS

17

SAC - SERVEIS CULTURALS
Més enllà dels estudis trobaràs una àmplia oferta cultural per compaginar la teva educació i l’entreteniment; 
un grapat d’activitats com: seminaris, tallers, conferències, concerts, cicles d’òpera o cinema.
http://sac.uib.cat

RESIDÈNCIA
Si necessites allotjament, pots aprofitar la residència universitària que 
tens al campus. Allà podràs viure el millor ambient universitari.
La residència és mixta i té 97 habitacions individuals i 4 de dobles, totes 
amb bany i calefacció.
http://www.residenciauib.es · residencia@uib.es

SERVEIS
• Biblioteques: tindràs a l’abast 

un fons bibliogràfic repartit a les 
set biblioteques que trobaràs al 
campus, i una en cada Seu. 

• Associacions d’estudiants: 
podràs participar en la gestió de 
la Universitat. 

• Instal·lacions esportives.

• Atenció personalitzada:
 t’ajudam a resoldre tots els 

dubtes que et vagin sorgint des 
del primer dia.

• A la UIB comptam amb una 
Oficina de Suport a les Persones 
amb Necessitats Especials.

JOSÉ CARLOS CORTÉS
Testimoni d’un estudiant 
allotjat a la residència de 

la UIB 

“He de dir que la 
convivència ha estat una 

molt gran experiència 
per a mi, perquè arribes 

a conèixer molta gent 
de diferents llocs 

del món. Viure a la 
residència ha estat una 
bona experiència, que 

esper poder repetir 
durant els meus anys 
d’estudiant aquí, a la 
UIB. Personalment, 

recoman a tots els futurs 
estudiants aquesta 

experiència. Així que, 
si et planteges viure a la 
residència, no ho pensis 
més, estic segur que no 

te’n penediràs.”

7. UIB SALUDABLE I SOLIDÀRIA 
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www.uib.cat

ELENA NAVARRO
Estudiant de Turisme  

“Vaig pensar que
estudiar Turisme a la UIB 
era una opció molt bona 
per al meu futur. Estava 
segura que trobaria més 

oportunitats a l’hora 
d’incorporar-me al 

món laboral, ja que és 
un sector en constant 

evolució.
 

És una de les millors 
opcions, si t’agraden els 
estudis i el tracte directe 

amb les persones. La 
Facultat em va oferir un 

ambient familiar
i acollidor.”

CAMPUS SALUDABLE
La UIB aposta pel benestar personal. Des del que menges fins al que 
sents. Per això s’han posat en marxa diferents programes relacionats 
amb menús saludables, atenció psicològica i sexològica. S’ha celebrat 
la I Setmana Saludable, i s’estan construint horts ecològics i un circuit 
saludable al campus.

UIB SOLIDÀRIA
La UIB està compromesa amb la transformació social a favor del desenvolupament humà sostenible al món 
basant-se en el principi de corresponsabilitat. La Universitat ofereix programes de cooperació universitària al 
desenvolupament i accions d’educació per al desenvolupament dutes a terme per la comunitat universitària, 
i compleix així el seu paper social, contribuint a desenvolupar societats cada cop més democràtiques, jus tes, 
obertes, tolerants, lliures i solidàries.

   Durada 
Màster en Música. Especialitat de Pedagogia del Piano  60
Màster en Música. Especialitat de Pedagogia de la Guitarra  60
Màster en Música. Especialitat de Pedagogia de la Veu  60
Màster en Música. Especialitat de Pedagogia del Violí  60
Màster en Música. Especialitat de Pedagogia de la Viola  60
Màster en Música. Especialitat de Pedagogia del Violoncel  60

EP

ESTUDIS PROPIS

ECTS
   Durada 
A) Arts i Humanitats
Màster en Música. Especialitat d’Interpretació Pianística de la Música Espanyola  60
Màster en Música. Especialitat d’Interpretació de la Guitarra  60
Màster en Música. Especialitat d’Interpretació de la Flauta  60 
Màster en Música. Especialitat d’Interpretació del Clarinet  60
Màster en Música. Especialitat d’Interpretació del Fagot  60

EP

ESTUDIS PROPIS

ECTS
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EUTIQUIANO GOMILA
Estudiant de la UOM

a Menorca   

“No havia pensat mai 
que formaria part de 
la Universitat. A la 

meva edat! I, damunt, 
participar-hi de manera 

activa! La UOM m’ha 
donat l’oportunitat de 

continuar formant-me, 
de millorar els meus 

coneixements i de seguir 
aprenent cada dia

coses noves.”

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
El lema «Mens sana in corpore sano» no només el pensam sinó que 
també el practicam. Una vida saludable ajuda al creixement personal i 
psíquic per superar els reptes diaris als quals ens enfrontam.

A les instal·lacions esportives podràs practicar una gran diversitat 
d’esports.

CampusEsport disposa de: piscina climatitzada amb aigua tractada 
mitjançant electròlisi, un pavelló per jugar a bàsquet, voleibol, bàd-
minton i futbol sala, vuit pistes de pàdel, un camp de futbol i una sala 
de fitness.

WI-FI AL CAMPUS
La xarxa sense fils de la UIB 
permet a la comunitat universi-
tària accedir a Internet sense la 
necessitat d’una connexió física 
del dispositiu, afavorint així la 
mobilitat dels usuaris.
Disposam de 21 sales d’ordi-
nadors i, a més, t’oferim Wi-Fi 
gratuïta al campus i a les seus.

Els usuaris poden utilitzar aquest 
servei durant les 24 hores dels 365 
dies de l’any.

La vida universitària és present a 
les xarxes socials.

    Durada
Màster en Paisatge i Restauració  60
ExU en Smart Destinations  24
ExU en Direcció de Projectes (Project Management)  30
ExU en Direcció de Projectes d’Edificació  20
ExU en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d’Edificis        20

EP

ESTUDIS PROPIS

ECTS
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    Durada
Màster en Música. Especialitat de Pedagogia del Contrabaix  60
Màster en Música. Especialitat d’Investigació i Creació Musical: Composició  60
Màster en Música. Especialitat d’Investigació i Creació Musical:  60
«Passat, present i futur de la Sibil·la: el personatge i el seu cant»
ExU en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE)  18
EU en Desenvolupament Humà i Activitat Creativa (Artteràpia)  30
EU en Orígens, Actualitat i Teoria de les Religions  30
 · CAU en Orígens del Fenomen Religiós  8
 · CAU en Religions a les Illes Balears  6
 · CAU en Societat i Religió  7
 · CAU en Teoria de les Religions  9 

ExU en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI  15

B) Ciències
EU en Criminalística  32
ExU en Gestió de la Innovació Empresarial - Promotors Tecnològics de les Illes Balears  26

C) Ciències de la Salut
Màster en Sexologia  60
Màster en Medicina Estètica  62 
 · EU en Medicina Estètica: Aspectes Mèdics  30
 · EU en Medicina Estètica: Aspectes Intervencionistes  30
ExU en Fisioteràpia Pediàtrica  40
ExU en Atenció Geriàtrica i Gerontologia  20
ExU en Nutrició i Alimentació Infantil  20
ExU en Nutrició i Alimentació Aplicada a l’Esport  20
ExU en Malalties Professionals  30
CAU en Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat  5

D) Ciències Socials i Jurídiques
Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial  60
Màster en Dret Sanitari  60
Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial  60
Màster en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA)  65
Màster en Gestió Turística (MTA)  65
Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris  64
EU en Disseny i Gestió d’Entorns Tecnològics de Formació  30
EU en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils  39
EU en Plans de Convivència  39
EU en Gestió d’Empreses per a no Economistes  30
EU en Innovació en Educació Física a l’Educació Primària  30
ExU en Entrenament (Coaching) i Formació Organitzacional  18
ExU en Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials  16
ExU en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran  15
ExU en Màrqueting Digital i Direcció Comunitaria (Community Management)  19
ExU en Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària:  15
Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar a la Primera Infància
CAU en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el nin           6
CAU: Com es Poden Dirigir i Motivar Equips de Treball          6
CAU en l’Evitació del Plagi Acadèmic a l’Etapa de Secundària i Batxillerat:  6
l’Alfabetització Informacional de l’Alumnat com a Estratègia d’Intervenció a l’Aula         
DU de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia  21
DU de Revenue Management  8

E) Enginyeria i Arquitectura
Màster en Disseny i Intervenció en Espais Turístics i Hotelers  60

ECTS

EP

ESTUDIS PROPIS

EU: especialista universitari · ExU: expert universitari  · CAU: curs d’actualització universitària · DU: diploma universitari
D: diploma

UIBuniversitat UIBuniversitatSomUIB somuib
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Investigació
La UIB és una de les 
principals universitats 
d’Espanya en innovació 
i desenvolupament 
tecnològic. Està en el 
top five en producció 
científica en biologia 
animal i vegetal i en 
el top ten mundial en 
investigació a l’àmbit del 
turisme. A més, destaca 
en projectes d’àrees 
com la química, la 
psicologia o la geografia 
i l’urbanisme.

Docència
La nostra aposta per 
l’ensenyament inclou 
no només la proximitat 
entre alumne i professor 
sinó també una 
formació preparada des 

de la investigació,  amb 
projectes de docència 
innovadora que integren 
recursos de diverses 
disciplines. Entre 
aquests, el sistema 4.0 
aplicat a l’Arquitectura o 
el teatre com a eina per 
a la clínica jurídica.

Transferència
La UIB assumeix 
la seva missió de 
crear i difondre el 
coneixement també 
amb la promoció i la 
creació d’iniciatives 
empresarials. En els 
darrers anys s’han 
fundat una mitja 
dotzena de spin-off, 
s’han inscrit mig 
centenar de patents 
i hi ha projectes en 

marxa amb Telefònica, 
Puleva o la Seu de 
Mallorca.

Mobilitat
Som una Universitat 
oberta i connectada 
al món mitjançant 
convenis amb 
institucions i centres 
internacionals. En 
l’actualitat hi ha acords 
amb universitats de la 
Xina, els Estats Units 
o Llatinoamèrica, a 
més de centres de tot 
Europa. També, tenim 
programes d’intercanvi 
per a alumnes de grau 
i postgrau, així com 
estades solidàries i 
Beques de pràctiques 
en països empobrits. 

Universitat de les Illes Balears

DIRCOM Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional · Universitat de les Illes Balears
DL PM  599 - 2014

Universitat de les Illes 
Balears: arrelada al 
territori pluriinsular, i  
alhora universal i oberta 
al món.

Manté els principis de 
prestació de serveis i 
de col·laboració amb 
els actors socials i 
empresarials, així com 
els de sostenibilitat 
i de respecte 
mediambiental. 

Institució clau per al 
futur i la vertebració 
de les Illes Balears, 
perquè és palanca de 
progrés, social, cultural 
i econòmic. 

Centrada en cinc 
eixos: millora constant 
de l’activitat docent, 
presencial i virtual; 
mantenir-se en els 
llocs capdavanters 
de l’excel·lència 
investigadora; oferir 
una projecció cultural i 
social que arribi a totes 
les illes; potenciar la 
internacionalització de 
l’activitat universitària, 
que abasta, mitjançant 
intercanvis, les activitats 
docents i de recerca i 
projectar la innovació 
i la transferència del 
coneixement.

La UIB posa a 
disposició dels 
alumnes recursos 
per a una formació 
integral que aporti  
coneixements, valors 
i capacitats en un 
espai d’aprenentatge 
on la Universitat 
treballa amb i per a les 
persones, perquè tots 
SOM UIB.

www.uib.cat

Campus universitari
Carretera de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 
Tel.: ( 34) 971 17 30 00
som@uib.cat

Sa Riera
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2
07122 Palma (Illes Balears) 
Tel.: ( 34) 971 17 30 14
Fax: ( 34) 971 17 24 00

Seu d’Eivissa i Formentera
Antic edifici de la Comandància 
Militar
C/ del Calvari, 1 · 07800 Eivissa 
Tel.: ( 34) 971 39 80 20
Fax: ( 34) 971 39 81 49

Seu de Menorca
Can Salort 
C/ Santa Rita, 11· 07730 Alaior
Tel.: ( 34) 971 37 90 02
( 34) 971 37 90 12
Fax: ( 34) 971 37 91 24


