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A la Universitat de les 
Illes Balears, l’estudiant 
és el protagonista 
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Més
informació

 som una Universitat en què el nombre 
d’estudiants per aula no és gran. Això 
facilita que el contacte amb el professor o 
professora sigui directe, proper i àgil, i fa 
possible que la transferència entre la recerca 
dels docents i la realitat de l’aula sigui 
constant.

A més, més enllà de la recerca i la docència, 
a les quals tens accés de primera mà en 
la figura dels teus docents, la UIB compta 
amb tot un seguit de professionals que 

fan possible que el teu dia a dia a la nostra 
universitat transcorri sense problemes. Es 
tracta del personal d’administració i serveis, 
que amb el seu treball faciliten la teva 
estada a la Universitat de les Illes Balears.

 Tot això sense oblidar les jornades, els 
tallers, seminaris, l’orientació professional, 
etc., que t’oferim al llarg de tot un any 
acadèmic en què tu ets el protagonista.

La UIB disposa de la plataforma en línia
alumniuib.com, que et permet estar 
en contacte amb antics companys de classe.

A més, t’ofereix tot un seguit de serveis 
dels quals pots treure profit en la teva vida 
professional.

Encara no t’hi has apuntat?

més informació

AlumniUIB

Vine
Vies d’entrada a la UIB

Més informació

Educació Infantil

Educació Primària

més grans de 25,
40 i 45 anys

Titulats universitaris

BatxilleratCicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Educació secundària 
obligatoria

PA
s
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el teu espai
Una gran 
Universitat per 
a tu, present 
en totes les illes 
Balears

sEU UNIVERsITÀRIA 
D’EIVIssA I 
FoRmENTERA 

EDIFICI GAsPAR 
mELCHoR DE 
JoVELLANos

Facultat d’Economia i Empresa
Facultat de Dret 

EDIFICI ANsELm 
TURmEDA 

Escola Politècnica superior

EDIFICI mATEU oRFILA
I RoTGER

Facultat de Ciències

EDIFICI
RAmoN LLULL

Facultat de Filosofia i Lletres

sEU UNIVERsITÀRIA
DE mENoRCA  

EDIFICI GUILLEm CoLom 
CAsAsNoVAs 

Facultat de Ciències

EDIFICI ANToNI mARIA 
ALCoVER I sUREDA  

Escola de Doctorat
Centre d’Estudis de Postgrau

Campus Extens

EDIFICI GUILLEm CIFRE 
DE CoLoNYA 

Facultat d’Educació
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Facultat de Psicologia

EDIFICI BEATRIU
DE PINÓs  

Aulari polivalent

EDIFICI ARXIDUC
LLUÍs sALVADoR

Facultat de Turisme
Escola d’Hoteleria de 

les Illes Balears
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Investigació

Docència

Projecció cultural

Internacionalització
Innovació i transferència

a prop teu
Fem un treball 
global pensant en 
la teva formació 
integral

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, de recerca i d’innovació, i la transferència del coneixement.

5eixos

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 
#somUIB.

AssEssoRAmENT
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.

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.

EDIFICI
sA RIERA 

Servei d’Activitats Culturals (SAC)
Universitat Oberta per a Majors (UOM)
UIBTalent. Formació Avançada
Coral Universitat de les Illes Balears
ICE-IRIE

CAs JAI

Edicions UIB
Servei de Relacions Internacionals (SRI)
Oficina de Cooperació al Desenvolupament
i Solidaritat (OCDS)
Servei de Prevenció 
Unitat Mèdica

soN LLEDÓ 

Rectorat
Gerència 
Secretaria General  
Servei de Recursos Humans
Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

INsTAL·LACIoNs
EsPoRTIVEs 

EDIFICI DELs sERVEIs 
CIENTIFICoTÈCNICs 
I INsTITUTs 
UNIVERsITARIs DE 
RECERCA  

Serveis Cientificotècnics
Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)·(UIB-CSIC)
Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS)
Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)

EDIFICI BARTomEU 
RossELLÓ-PÒRCEL

Residència d’Estudiants
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el teu any
PRoFEssoRs DE LA UIB: 
DoCENTs 360º
El professorat de la Universitat de les Illes 
Balears organitza el treball seguint una 
metodologia de gestió que s’alimenta 
de forma contínua d’aquests quatre 
paràmetres: investigar, planificar, fer, 
verificar.

Això suposa un treball permanent del 
docent de la UIB, que es fa per i per a 
l’alumnat tant en les hores lectives com 
en les tutories, així com en el diàleg 
proper i constant.

Hores d’estudi 
comparatiu 
sobre casos 

pràctics reals

Aprenentatge ampliat,
no directament relacionat 
amb les matèries, a través 
de la participació com a 
assistent, organitzador 
o docent, en activitats 

culturals, mitjans 
de comunicació i de 

divulgació...

Investigar

PRoFEssoR

Fer

Planificar

Verificar

360º

Per a tu

Assistència activa 
a tallers, cursos i 

seminaris d’actualització 
professional relacionats 

amb les matèries tant 
durant el curs acadèmic 

com en períodes de 
vacances

Interrelació constant 
amb els docents 

d’altres assignatures 
impartides en 

cadascun dels graus, 
aconseguint així una 
formació coordinada

Allò que es valora 
en les diverses 

tutories amb els 
estudiants:

Ajusts de continguts 
respecte al nivell que es va 
aconseguint durant el curs.

Ajusts dels nivells 
d’exigència respecte als 

resultats.

Ajusts de la projecció de 
continguts a l’aula en funció 

del grau de comprensió 
previst originàriament 

des del calendari de 
l’assignatura.

Ajusts de la quantitat de 
tutories personals amb 
cada estudiant a partir 

d’allò que s’havia previst en 
cada cas.

Investigacions 
que realitza el 
professor tant 
en grup com 

individualment

El Govern d’Espanya 
avalua, cada sis anys, la 
labor d’investigació de 
cada professor, i valora 

positivament qui la 
supera

Es presenten i
es defensen

   com a projectes 
nacionals,
europeus o 

internacionals

Els resultats es 
comparteixen en 

congressos, publicacions 
d’impacte i també 
es treballen amb 

professionals d’altres 
universitats i del món 

sociolaboral

més informació

sessions de 
presentació 
(setembre)

Dimarts a
la UIB
(novembre)

Jornades de Portes 
obertes
(gener-abril) 

Fòrum de l’ocupació 
(FUEIB-DoIP)
(febrer-març) 

setmana del 
Postgrau
(abril)

setmana saludable 
(abril)

Ciència per a 
Tothom
(maig)

Aula de Cinema
(tot el curs)

Conferències, 
seminaris, cursos, 
jornades
(tot el curs)

Premis i concursos 
(tot el curs)

AGENDA

Avaluació constant 
dels resultats. 
Aportació de 

solucions efectives a 
possibles problemes

L’alumnat valora diverses 
dimensions de la labor 

docent rebuda. Aquesta 
informació de les 

avaluacions es proporciona 
al professorat com a ajuda 
per millorar la seva tasca 

educativa

PRImER sEmEsTRE
setembre-gener

Avaluació 
complementària
gener-febrer

Publicació de les 
qualificacions
febrer

sEGoN sEmEsTRE
febrer-juny 

Avaluació 
complementària
juny

Publicació de les 
qualificacions
juny 

Avaluació 
extraordinària

GRAU

Pla de recerca

Realització de la tesi

DoCToRATs

mÀsTERs 
oFICIALs

PRImER sEmEsTRE
setembre-gener

Avaluació 
complementària
gener-febrer

Publicació de les 
qualifacionss
febrer

sEGoN sEmEsTRE
febrer-juny 

Avaluació 
complementària
juny

Publicació de les 
qualifacions
juny 

Avaluació 
extraordinària

sessions de 
presentació

Automatrícula

Inici dels cursos

UIB TALENT
Estudis propis

Uom

Diploma sènior 
octubre-maig

Diplomes d’Especialització
novembre-maig

La Uom als pobles de 
mallorca, menorca i Eivissa
abril-juny

Uom menorca i Eivissa
novembre-juny

Uom Formentera
maig-desembre

La UIB ha impulsat la 
realització d’un vídeo 
institucional i un còmic per 
presentar la Universitat de 
les Illes Balears a la societat, 
per fomentar l’interès dels 
futurs estudiants per fer la 
seva formació universitària 
a la UIB.

més informació
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Som aquí Diuen

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.

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. 

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.

4 ILLEs, UNA UNIVERsITAT PúBLICA DE
 LEs ILLEs BALEARs
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. Punt de videoconferència a Formentera.

CAmPUs EXTENs I UIB VIRTUAL
És un servei d’ensenyament flexible i a distància al qual podràs 
accedir a través d’UIBdigital. Hi ha prop de 3.000 assignatures 
en xarxa que et faciliten l’aprenentatge.

Llorenç Huguet
Rector de la Universitat de 
les Illes Balears

Una Universitat propera

Són uns dels 
nostres i han 
construït la seva 
empresa

El campus de la UIB és a Palma,
ciutat universitària

El campus de la UIB pertany al terme municipal de Palma 
(Mallorca), ciutat universitària que, a més a més, va ser 
elegida el 2015 com la millor del món per viure-hi, segons 
el periòdic The Times.
 
A la nostra universitat hi ha al voltant de 18.000 
estudiants, prop de 1.750 professors i investigadors i uns 
525 professionals d’administració i serveis.
 
A més, la UIB defensa els valors culturals i lingüístics 
propis de les Illes Balears, al mateix temps que és un 
aparador de la multiculturalitat.

21RAoNs

CoNCEPTIo 
BIoTECH

Joan Perelló
Professor i exalumne
L’empresa ofereix serveis 
especialitzats de consultoria 
en l’àmbit de les ciències de la 
vida i al desenvolupament de 
suplements nutricionals.

No hi ha cap història que 
fructifiqui si algú no et dóna 
la primera oportunitat. La 
UIB, a través del Laboratori 
d’Investigació en Litiasi Renal, ens 
la va donar, i deu anys després 
Sanifit és una de les poques spin-
offs del país que han portat la 
recerca des de l’acadèmia fins a 
estudis clínics regulatoris.

mETEoCLIm 
sERVICEs

Carlos Alonso Laita
Exalumne
Serveis de predicció 
meteorològica d’alta resolució, 
assessoria en polítiques de 
canvi climàtic i règim de 
comerç de drets d’emissió.

Gràcies a les tècniques 
transferides per la UIB, 
Meteoclim s’ha convertit en 
una empresa líder del sector 
de la meteorologia i del canvi 
climàtic.

LADAT sTUDIos

Juan montes de oca
Professor
Metodologies de creació 
audiovisual. Tematització 
d’establiments turístics, 
assessorament i formació en la 
creació audiovisual. 

LADAT Studios era un objectiu com 
a empresa. S’havia de constituir 
com a tal per sortir a competir en 
el món de la creació audiovisual 
tecnològica. La UIB ens va donar 
les eines necessàries per posar-
la en marxa i així permetre’ns 
ser competitius, emprant el 
coneixement desenvolupat després 
de dècades de feina a la unitat.

sCIWARE
sYsTEms

Víctor Cerdà
Professor
Empresa que centra la seva 
activitat en el camp de la 
química analítica i especialment 
la seva incidència en el camp 
del medi ambient.

Sota el paraigua de la UIB i amb 
l’ajut de la FUEIB, vàrem poder 
posar en marxa l’empresa que 
havíem planejat des de fa temps. 
Actualment en aquesta spin-off 
hi participen diversos professors i 
doctors formats en el nostre entorn.

simón Garcés
Exalumne
Recerca, desenvolupament i 
anàlisi de sistemes i aplicacions 
enfocades cap a formes 
d’interacció innovadores. 

La UIB-FUEIB ens va guiar durant 
el procés de creació de l’empresa. 
Ara ens segueix assessorant, i 
utilitzam els seus serveis per 
innovar en els nostres productes.

INIsLE

ALImENTÒmICA

Andreu Palou oliver
Professor
Investigació, desenvolupament, 
innovació i comercialització de 
nous coneixements i productes 
en el camp de l’alimentació i 
la salut.

Alimentòmica va ser la primera 
spin-off de base tecnològica que 
es va crear des de la Universitat 
de les Illes Balears. Així doncs, 
contribuírem a obrir camí per 
a les spin-offs que s’han creat 
posteriorment. Tot començament 
és difícil,  però pens que ara ja hi ha 
directrius clares a seguir a la UIB i 
a la societat per poder fer realitat 
noves empreses basades en el 
coneixement i la iniciativa personal.

Aquestes sis empreses són 
algunes de les spin offs 
creades des de la UIB. 

Més informació
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més informació

ÍNDIA

GHANA

ÀRTIC

REP. TXECA

EGIPTE

JoRDÀNIA

BRAsIL

PANAmÀ

ARGENTINA

KIRGUIzIsTAN

TADJIKIsTAN

TAILÀNDIA

TAIWAN

KAzAKHsTAN

PUERTo RICo

REP. DomINICANA

UzBEKIsTAN

URUGUAI

PARAGUAI

VENEÇUELA

TURQUIACRoÀCIA

ALBÀNIA

XINA

CUBA

XILE

CAmBIA

mARRoC

mADEIRA

TUNÍsIA

ALGÈRIA

ANTÀRTIDA

ECUADoR

NICARAGUA

AUsTRALIA

mozAmBIQUE

TANzANIA

Presents

EEUU

mEXIC

CANADÀ RUssIA

CooPERACIÓ

La UIB participa en 
projectes de cooperació 
universitària al 
desenvolupament a 
sud-amèrica, l’Índia i 
Àfrica, entre d’altres.

osR

L’oficina de suport a la Recerca posa en 
marxa diferents programes d’estades de 
formació i investigació per estimular la 
participació dels investigadors de la UIB i 
dels seus instituts en projectes de recerca 
per tot el món.

RELACIoNs
INTERNACIoNALs

mitjançant el servei de Relacions 
Internacionals (sRI), s’ofereix als 
estudiants l’oportunitat de fer part 
dels estudis o pràctiques en una 
altra universitat espanyola, de la 
Unió Europea o d’arreu del món, a 
través dels programes de mobilitat 
i programes de postgrau.

Presents i actius de forma internacional
La UIB és present a tot el món a través de diferents àrees de treball, investigació 
i cooperació. Arreu dels cinc continents, estudiants, personal docent i 
investigador i personal administratiu de la Universitat de les Illes Balears han 
deixat la seva petjada.

ILLEs 
GALAPAGos PERú

BoLIVIA

TURKmENIsTAN

EL sALVADoR
CosTA RICA

ImEDEA

L’Institut mediterrani d’Estudis Avançats 
(ImEDEA) és un centre mixt de recerca entre el 
Consell superior d’Investigacions Científiques 
(CsIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Des d’aquest organisme es posen en marxa 
projectes d’investigació, expedicions, missions 
i estudis amb l’objectiu principal de crear 
coneixement per contribuir a millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans. 

Conservació 
d'Ecosistemes Insulars: 

“microecosistemes, 
macrobiodiversitat” 

PosIDÒNIA
Estudis de conservació i regeneració de

Posidonia oceanica, el tresor del mediterrani»

mIssIoNs oCEANoGRÀFIQUEs
Prediccions marítimes i climàtiques gràcies

a les últimes tecnologies oceanogràfiques

mEDITERRANIEXPEDICIoNs oCEANoGRÀFIQUEs
mars i oceans del món, la clau del nostre futur

          Expedició emmarcada dins l’Any Polar Internacional

          Expedició de circumnavegació malaspina
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Investigam
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.

L’U Ranking dels darrers anys 
destaca que la UIB ocupa les 
primeres posicions en recerca, 
i que les Illes Balears és també 
de les primeres comunitats 
autònomes de l’Estat en 
productivitat, 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.

La qualitat de la docència i 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.

La UIB assumeix la recerca com a 
objectiu fonamental de l'activitat 
que desenvolupa. Per poder dur a 
terme aquest objectiu compta amb 
investigadors d'excel·lència i amb una 
infraestructura que els permet treballar 
a un alt nivell.

La recerca a la UIB es finança mitjançant 
recursos propis (amb el Programa de 
foment de la recerca), fons europeus 
(incloent-hi fons FEDER), nacionals 
(plans estatals de R+D+I), autonòmics 
(plans balears de ciència i tecnologia) 
o d'altres organismes, aconseguits 
pels investigadors en convocatòries 
competitives.

Aquest esforç continu i conjunt ha 
permès a la UIB consolidar el seu 
prestigi els darrers anys com a institució 
investigadora, tant en l'àmbit nacional 
com en l'internacional.

INNoVACIÓ, TRANsFERÈNCIA DE 
CoNEIXEmENT, VINCULACIÓ AmB 
LA soCIETAT

Estam compromesos amb el tercer 
eix de la Universitat: la transferència 
de coneixement. Per aconseguir-ho 
establim vincles entre la Universitat i la 
societat. Volem promoure la “cultura de 
la transferència”, perquè som conscients 
que és obligació de la UIB aconseguir 
que els productes de l’excel·lent recerca 
que fem, tant en forma de tecnologia 
com en forma de saber fer, no quedin 
al calaix. Amb el suport de la Fundació 
Universitat-Empresa, treballam per 
acostar, cada cop més, la UIB al nostre 
entorn socioeconòmic.

CLUB D’EmPRENEDoRs
DE LA UIB

La FUEIB ha creat el Club d’Emprenedors 
de la UIB per establir un nou lligam 
entre la Universitat i l’empresa. El Club 
d’Emprenedors cerca no deixar en el 
camí cap emprenedor potencial de la 
comunitat universitària per manca de 
formació o de suport. Pretén aprofitar, 
coordinar i organitzar els recursos que 
les diferents institucions ofereixen 
als emprenedors. Vol crear una xarxa 
pluridisciplinària d’emprenedors per 
afavorir el cotreball i el contacte entre 
els emprenedors amb experiència, els 
sèniors, i els que s’inicien en l’aventura 
d’emprendre. El Club d’Emprenedors 
ofereix formació en emprenedoria, 
suport en la creació d’empreses i la 
gestió de la innovació, programes 
de mentoria i tutorització i cerca de 
mecanismes de finançament dels 
projectes empresarials sorgits de la UIB.

Compartim
Revertim en la 
societat tot allò 
que produeix la 
UIB 

més informació

Més informació

VIDEoCoNFERÈNCIA 
ENTRE ILLEsLa UIB ocupa el lloc 660

de les 1.000 millors
universitats del món
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Aprenem
treballant

Et     
    donam

La UIB facilita pràctiques en empreses     
    per reforçar el teu aprenentatge

suport
L’objectiu és aconseguir fer de tu un/una professional que 
contribueixi a la millora constant de la societat.

Perquè hi guanyam tots.

DoIP
El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació 
Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és un servei adreçat 
als estudiants de la UIB i a les empreses per a afavorir l’ocupació dels 
universitaris de les Illes Balears.

Des d’aquest departament es gestionen pràctiques d’estudiants en 
empreses/entitats col·laboradores així com la tramitació d’ofertes de 
treball.

Som 
partidaris 
de les
idees que 
emprenen

Christian Caamaño
Llicenciat en Economia
per la UIB

Vaig començar les pràctiques 
a l’empresa Hotelbeds, una 
multinacional del sector 
turístic. Puc dir que ha estat 
una experiència molt positiva. 
D’una banda, m’ha permès 
adquirir experiència i introduir-
me al mercat laboral. I d’altra 
banda, posar en pràctica els 
coneixements adquirits durant 
la carrera.  A mitjan mes em 
varen proposar fer-me un 
contracte laboral. Deixaré de 
ser becari per formar part de 
l’equip com un empleat més.

marta Guerrero
Llicenciada en Dret
per la UIB

En el meu últim any de carrera 
a la UIB, vaig aconseguir 
la Beca FARO i vaig ser 
seleccionada per treballar 
durant set mesos al despatx 
d’advocats Net Craman, amb 
seu a Guangzhou (Xina).
L’experiència a la Xina va 
resultar molt profitosa 
per a la meva formació 
professional. L’activitat al 
despatx va ser intensa, i el fet 
de treballar amb clients de 
tot el món em va permetre 
conèixer de manera pràctica 
l’àmbit jurídic del comerç 
internacional. Així mateix, vaig 
poder posar en pràctica els 
coneixements adquirits al llarg 
dels estudis de Dret.
Ja de tornada a les Illes 
Balears, faig feina al despatx 
Monlex Hispajuris, on gestion 
el Departament de Relacions 
Internacionals amb la Xina.

Paula Loreto Alonso
Llicenciada en Matemàtiques 
per la UIB

Vaig fer les pràctiques a 
l’empresa PlaySpace. Les 
pràctiques han estat genials! 
He après moltíssimes coses 
noves. Mai no m’havia 
imaginat que amb la meva 
carrera pogués treballar en 
una empresa de jocs com 
aquesta. Sempre havia pensat 
que l’única sortida que 
m’agradava era ser professora, 
però amb aquestes pràctiques 
he descobert una feina que 
també m’agrada moltíssim.

Francisco José García
Llicenciat en Història
per la UIB

Durant nou mesos vaig fer 
pràctiques com a educador 
artístic a la Fundació Pilar i 
Joan Miró. Aquell període em 
va aportar una experiència 
imprescindible per a la meva 
carrera professional. A més, em 
va servir per posar en pràctica 
els coneixements adquirits 
durant els meus estudis a la UIB.

Cada curs acadèmic més de 
600 estudiants de la UIB fan 
pràctiques extracurriculars 
en empreses o entitats. 
Pràctiques durant les quals 
l’alumne compagina la seva 
formació acadèmica amb 
les activitats formatives a 
l’empresa.

Empreses de primer nivell 
i de tots els àmbits confien 
en la UIB per a captar, 
seleccionar,formar i integrar 
a les seves plantilles el talent 
del futur.
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FornPa amb Oli

La UIB és
       a la teva

Des de fa més de 37 anys, 
la UIB ha format més de 
50.000 professionals que 
fan que la teva vida sigui 
cada vegada més àgil

Molts dels professionals formats a la UIB són part activa al més alt 
nivell del teixit social, cultural i econòmic de la nostra societat

sempre        
            UIB

Un CaMPUS,
DUES SEUS
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Assessorament 
psicològic

Creació 
d’empreses

CLUB D’EmPRENEDoRs CURsos 
D’EsPANYoL

cursos 
d’idiomes 
moderns

Cursos de llengües orientals

Cursos 
d’estiu

CURsos DE CATALÀ
Publicacions   

uib

SOM        
              UIB

INTERCANVI I 
moBILITAT

UIBTalent
Estudis propis

Alumni
de la UIB

UNIVERsITAT oBERTA
PER A mAJoRs

ajuda a 
l’ocupabilitat

Recerca

W
i-Fi a

C

mÀsTERs oFICIALs
Graus

BEQUEs 
I AJUTs

CooPERACIÓ doctorat
UIB Saludable

UIBDIGITAL

CAmPUs 
EXTENs

CAP RACÓ PER VIsITAR  
Quasi 8.000 quilòmetres recorreguts 
arreu de les Illes per explicar centre 
per centre que tu seràs UIB.

Activitats com tallers, concursos, fires i, 
evidentment, xerrades orientatives per 
ensenyar qui som i què fem per tu a la 
Universitat de les Illes Balears.

660 km

7.002 km

310 km

30 km

©2015. Inthesun. Tots els drets reservats.

seràs        
              UIB
visites als

centres educatius
CAmPUs CIENTIFICoTÈCNIC D’EsTIUjornades

de portes obertes

suport 
al futur 
alumne

FIREs I TRoBADEs

sEssIoNs DE 
PREsENTACIÓ 
DE LA UIB

PRÀCTIQUEs ALs 
LABoRAToRIs

tallers
secundària-universitat

CoNCURsos I PREmIs

oLImPÍADEs, mINIoLImPÍADEs I PRoVEs CANGUR

Cursos de 
preparació 
per al grau 

CÒmIC sERÀs UIB
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       ens
movem

Estudiar a la UIB 
també és estudiar 
fora de casa

PRoGRAmEs DE moBILITAT
sERVEI DE RELACIoNs INTERNACIoNALs
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.

AJUDAm
UIB soLIDÀRIA

La UIB està compromesa amb la transformació social a favor 
del desenvolupament humà sostenible al món basant-se 
en el principi de coresponsabilitat. 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, justes, obertes, tolerants, lliures i solidàries.

ITINERARIs EN ANGLÈs

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. S’ofereixen cursos d’idiomes 
moderns i orientals, com alemany, anglès, francès, 
italià, japonès, portuguès, rus i xinès, a més dels 
diferents nivells de català.

FEINEs més QUALIFICADEs PER 
ALs TITULATs ILLENCs
Segons un estudi 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).

sabies que pots cursar part dels estudis en anglès?
Aquesta opció es dóna en 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.

BIBLIoTEQUEs UIB

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 hores.

CURsos D’EsPANYoL
PER A EsTRANGERs
La UIB té vint anys d’experiència en l’ensenyament d’espanyol per a 
estrangers, i en fa quinze 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.

Fes 
esport Recupera 

forces amb un 
bon berenar 

saludable

Informa’t 
sobre els 

programes 
d’intercanvi

Agafa la 
bicicleta i vés a 
la biblioteca de 
la teva facultat 
per repassar els 

apunts

Ves a veure
una película
de l’Aula de 

Cinema

Aprèn idiomes 
moderns o 

millora el teu 
nivell d’espanyol 

i català

Les primeres hores de 
classe, a l’aire lliure. 
Recorda que la UIB 

s’ubica en un entorn 
natural als peus de la 
serra de Tramuntana, 
a prop del mar de les 

Pitiüses i en ple centre
de menorca

és hora de 
descansar i 

revisar els apunts 
del teu intens dia 

a la residència
del campus

Hora de dinar. 
Atura’t i fes 

una mossegada 
saludable

Assisteix a
una interessant 

conferència

Tens una tutoria 
per tal d’ajustar 

els continguts de 
les assignatures
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TIC
Connectats
Disposam de 21 sales 
d’ordinadors i, a més, 
t’oferim Wi-Fi gratuïta al 
campus, a l’edifici Sa Riera i 
a les seus.

La xarxa sense fils de la 
UIB permet a la comunitat 
universitària accedir a 
Internet sense la necessitat 
d’una connexió física del 
dispositiu, i afavoreix així 
la mobilitat. Els usuaris 
poden utilizar aquest 
servei durant les 24 hores 
dels 365 dies de l’any. 

La vida universitària és 
present a les xarxes socials.

SaC
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, i 
la Coral Universitat de les 
Illes Balears.

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

Cd’e
El Consell d’Estudiants 
és l’òrgan de 
representació dels 
alumnes de la nostra 
universitat. 

S’autogestiona i vetlla 
per a que es respectin els 
drets dels estudiants i la 
qualitat dels ensenyament 
universitaris. A més 
d’impulsar activitats 
socials, culturals, 
esportives i d’oci per 
potenciar la vida dins el 
campus i les seus.

Esport
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 trobar 
una piscina coberta 
olímpica tractada per 
electròlisi, un clor creat a 
partir de la sal.

A més, la UIB es declara 
amiga de les bicicletes 
i disposa d’un circuit 
permanent per fer 
activitats ludicoesportives 
a l’aire lliure.

Salut
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. 
Ja s’han celebrat diverses 
edicions de la Setmana 
Saludable, a més de 
posar en marxa els horts 
ecològics i el mercat 
ecològic, cada dijous.

La Unitat mèdica 
té bàsicament dues 
funcions: la vigilància de 
la salut dels treballadors 
de la UIB i l’assistència 
mèdica a la comunitat 
universitària.

UOM
Universitat oberta per a 
majors.
Perquè aprendre no té 
edat oferim diferents 
programes per a persones 
de més de 50 anys.

Tota una sèrie d’estudis 
que van des de titulacions 
pròpies de grau a tota una 
activitat cultural present a 
les quatre Illes.

i a més

Al teu
servei
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.

BIBLIoTEQUEs · Tindràs a l’abast 
un fons bibliogràfic repartit a les set 
biblioteques que trobaràs al campus, i 
una en cada seu universitària.

NECEssITATs EsPECIALs · A la UIB 
comptam amb una Oficina de Suport a 
les Persones amb Necessitats Especials.

AssoCIACIoNs 
D’EsTUDIANTs · Podràs 
participar en la gestió de la 
Universitat.

sAGA (servei d’Alumnes 
i Gestió Acadèmica) · 
T’ajudam a resoldre tots 
els dubtes que et vagin 
sorgint des del primer dia.

22 23



Investigaciones que realiza el 
profesor tanto en grupo como 
individualmente.

Los resultados se comparten en 
congresos, publicaciones de im-
pacto y también se trabajan con 
profesionales de otras universi-
dades y del mundo socio-laboral.

Se presentan y se defienden 
como proyectos nacionales, eu-
ropeos o internacionales.

El Gobierno de España evalúa, 
cada seis años, la labor de inves-
tigación de cada profesor.

Horas de estudio comparativo 
sobre casos prácticos reales.

Asistencia activa en talleres, 
cursos y seminarios de actuali-
zación profesional relacionados 
con las materias tanto durante 
el curso académico como en 
períodos de vacaciones.

Lo que se valora en las diversas 
tutorías con los estudiantes:

Ajustes de contenidos respecto 
al nivel que se va consiguiendo 
durante el curso.

Ajustes de los niveles de exigen-
cia respecto a los resultados.

Ajustes de la proyección de con-
tenidos en el aula en función del 
grado de comprensión previsto 
originariamente desde el calen-
dario de la asignatura.

Ajustes de la cantidad de tuto-
rías personales con cada estu-
diante a partir de lo que se había 
previsto en cada caso.

Aprendizaje ampliado, no di-
rectamente relacionado con las 
materias, a través de la partici-
pación como asistente, organi-
zador o docente, en actividades 
culturales, medios de comuni-
cación y de divulgación...

Interrelación constante con los 
docentes de otras asignaturas 
impartidas en cada uno de los 
grados, consiguiendo así una 
formación coordinada.

Evaluación constante de los 
resultados. Aportación de so-
luciones efectivas a posibles 
problemas.

El alumnado valora diversas di-
mensiones de la labor docente 
recibida. Esta información de 
las evaluaciones se proporcio-
na al profesorado como ayuda 
para mejorar su labor educativa.

INVEsTIGAmos
La UIB es una de las 
principales universidades 
de España en innovación 
y desarrollo tecnológico. 
Está en el top five en 
producción científica en 
biología animal y vegetal 
y en el top ten mundial en 
investigación en el ámbito 
del turismo. Además, 
destaca en proyectos de 
áreas como la química, la 
psicología, la geografía o el 
urbanismo.

El U-Ranking de los últimos años 
destaca que la UIB ocupa las pri-
meras posiciones en investigación, 
y que la comunidad autónoma de 
las Illes Balears es también de las 
primeras del Estado en productivi-
dad, gracias a la actividad docente 
e investigadora de la UIB.

Estos datos están afianzados por 
otros rankings que en los últimos 
años han destacado la calidad de 
la investigación y la docencia que 
se hace en la UIB.

La calidad de la docencia y la in-
vestigación de la UIB se traduce 
en la calidad de la formación que 
reciben los alumnos, que les otor-
ga un gran abanico de recursos 
para afrontar los retos que la so-
ciedad les marca.

La UIB asume la investigación 
como objetivo fundamental de 
la actividad que desarrolla. Para 
poder llevar a cabo este objetivo 
cuenta con investigadores de ex-
celencia y con una infraestructura 
que les permite trabajar a un alto 
nivel.

La investigación en la UIB se fi-
nancia mediante recursos propios 
(con el Programa de fomento de 
la investigación), fondos euro-
peos (incluyendo fondos FEDER), 
nacionales (planes estatales de 
I + D + I), autonómicos (planes 
baleares de ciencia y tecnología) 
o de otros organismos, consegui-
dos por los investigadores en con-
vocatorias competitivas.

Este esfuerzo continuo y conjunto 
ha permitido a la UIB consolidar 
su prestigio en los últimos años 
como institución investigadora, 
tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional.

La UIB es una Universidad de 
reconocido prestigio en la inves-
tigación y con un fuerte impacto 
internacional. Así lo demuestran 
los resultados alcanzados en di-
ferentes rankings que evalúan la 
calidad de la investigación.

mÁs información

ComPARTImos
La UIB revierte en la sociedad 
todo lo que produce.

Innovación, transferencia 
de conocimiento, 
vinculación con la sociedad.
Estamos comprometidos con 
el «tercer eje» de la Universi-
dad: la transferencia de conoci-
miento. Para ello establecemos 
vínculos entre la Universidad y 
la sociedad. Queremos promo-
ver la “cultura de la transferen-
cia”, porque somos conscientes 

Investigación

Docencia

Proyección cultural

Internacionalización
Innovación y transferencia

Investigar

PRoFEssoR

Hacer

Planificar

Verificar

360º

somos una Universidad 
joven, dinámica y líder en 
investigación, docencia e in-
novación y desarrollo tecno-
lógico, y ponemos toda esta 
experiencia, esta creatividad 
y este conocimiento al servi-
cio de nuestra sociedad.

Estamos presentes en todo tu pro-
ceso formativo y de inserción pro-
fesional, creamos conocimiento e 
innovación para el tejido producti-
vo y participamos activamente en 
el ámbito cultural y social.

Queremos contribuir a superar 
los retos de futuro que como 
sociedad tenemos planteados, y 
dejar claros y explícitos nuestro 
compromiso y nuestra vocación 
de servicio para hacer de la UIB 
palanca de progreso cultural, so-
cial y también económico.

Aquí encontrarás sólo una peque-
ña muestra de todo lo que la UIB 
te ofrece. Gracias por confiar en 
nuestra institución, entre todos 
construimos la comunidad uni-
versitaria, todos #SomUIB.

Es un servicio de enseñanza flexi-
ble y a distancia al que podrás ac-
ceder a través de UIBdigital. Hay 
un total de 2.751 asignaturas en 
red que te facilitan el aprendizaje.

Llorenç Huguet
Rector de la Universitat
de les Illess Balears

Tú EREs EL 
PRoTAGoNIsTA 
En la Universitat de les Illes 
Balears el estudiante es el 
protagonista.

Somos una universidad donde 
el número de estudiantes por 
aula no es grande. Esto facilita 
que el contacto con tu profesor 
o profesora sea directo, cercano 
y ágil, haciendo posible que la 
transferencia entre la investiga-
ción que hacen tus docentes y 
su proyección en el aula sea una 
realidad constante.
 
Además, más allá de la inves-
tigación y la docencia a la que 
tienes acceso de primera mano 
en la figura de tus docentes, la 
UIB cuenta con toda una serie 
de profesionales que hace posi-
ble que tu día a día en nuestra 
universidad transcurra sin pro-
blemas. Se trata del personal 
de administración y servicios, 
quienes con su trabajo facilitan 
tu estancia en la Universitat de 
les Illes Balears.
 
Todo ello sin olvidar las jor-
nadas, talleres, seminarios, la 
orientación profesional, etc.. 
que te ofrecemos a lo largo de 
todo un año académico donde 
tú eres el protagonista.

CERCA DE TI 
Realizamos un trabajo 
global pensando en tu 
formación integral.

Estamos centrados en cinco 
ejes: mejorar constantemente 
la actividad docente, presencial 
y virtual; mantenernos en las 
primeras posiciones de lista de 
la excelencia en investigación; 
ofrecer una proyección cultural y 
social que llegue a todas las islas; 
potenciar la internacionalización 
de la actividad universitaria, que 
abarca, mediante intercambios, 

las actividades docentes, de in-
vestigación y de innovación, y la 
transferencia del conocimiento.

CoN Y PARA LAs
PERsoNAs
La UIB pone a disposición 
de los alumnos recursos 
para una formación integral 
que aporte conocimientos, 
valores y capacidades en 
un espacio de aprendizaje 
donde la Universidad 
trabaja con y para las 
personas, porque todos 
somos UIB.

AsEsoRAmIENTo
Además de las tutorías de cada 
asignatura, durante los estudios 
tendrás el asesoramiento de un 
profesor que te ayudará a resol-
ver tus dudas.

NUEsTRA APUEsTA PoR TI
Nuestra apuesta por la enseñan-
za incluye no sólo la proximidad 
entre alumno y profesor, sino 
también una formación prepa-
rada desde la investigación, con 
proyectos de docencia innova-
dora que integran recursos de 
diversas disciplinas.

PARA TI
Profesores de la UIB:
docentes 360º
El profesorado de la Universitat 
de les Illes Balears organiza el 
trabajo siguiendo una metodo-
logía de gestión que se alimenta 
de forma continua de estos cua-
tro parámetros:

 investigar
 planificar
 hacer
 verificar

Esto supone un trabajo perma-
nente del docente de la UIB, que 
se hace por y para el alumnado 
tanto en las horas lectivas como 
en las tutorías, así como en el 
diálogo cercano y constante.
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de que es obligación de la UIB 
conseguir que los productos de 
la excelente investigación que 
hacemos, tanto en forma de tec-
nología como en forma de saber 
hacer, no queden en el cajón. 
Con el apoyo de la Fundación 
Universidad-Empresa, trabaja-
mos para acercar, cada vez más, 
la UIB a nuestro entorno socioe-
conómico.

Cada euro invertido en la UIB re-
porta 3,7 € a la sociedad.

Club de Emprendedores de 
la UIB 
La FUEIB ha creado el Club de 
Emprendedores de la UIB para es-
tablecer un nuevo vínculo entre la 
Universidad y la empresa.

El Club de Emprendedores 
busca no dejar en el camino al 
emprendedor potencial de la 
comunidad universitaria por 
falta de formación o de apoyo. 
Pretende aprovechar, coordinar 
y organizar los recursos que las 
diferentes instituciones ofrecen 
a los emprendedores. Quiere 
crear una red pluridisciplinaria 
de emprendedores para favo-
recer el cotrabajo y el contacto 
entre los emprendedores con 
experiencia, los seniors, y los 
que se inician en la aventura de 
emprender.

El Club de Emprendedores 
ofrece formación en empren-
dimiento, apoyo en la creación 
de empresas y la gestión de la 
innovación, programas de men-
toría y tutorización y búsqueda 
de mecanismos de financiación 
de los proyectos empresariales 
surgidos de la UIB.

APRENDEmos 
TRABAJANDo
La UIB facilita prácticas en 
empresas para reforzar tu 
aprendizaje. 

Más de 600 estudiantes de la 
UIB han realizado prácticas ex-
tracurriculares en empresas o 
entidades  durante las cuales 
compaginan su formación aca-
démica con las actividades for-
mativas en la empresa. Empre-
sas de primer nivel y de todos los 
ámbitos confían en el programa 
para captar, seleccionar, formar 
e integrar en sus plantillas el ta-
lento del futuro.
La UIB cuenta con el Departa-
mento de Orientación e Inserción 
Profesional (DOIP) de la Funda-

ción Universidad-Empresa de las 
Islas Baleares (FUEIB). Desde aquí 
se gestionan prácticas de estu-
diantes en empresas/entidades 
colaboradoras así como la trami-
tación de ofertas de trabajo.

APoYAmos
somos partidarios de las 
ideas que emprenden. 

El objetivo es conseguir hacer 
de ti un/una profesional que 
contribuya a la mejora cons-
tante de la sociedad. Porque así 
ganamos todos.

Trabajos más cualificados 
para los titulados de las 
Illes Balears.

Según un estudio de la Funda-
ción Conocimiento y Desarro-
llo (CYD), los titulados isleños 
están entre los que encuentran 
trabajo antes y más cualificado. 
Los universitarios de las Islas 
Baleares no sólo son los menos 
parados (14% frente a la media, 
del 22%) sino que, además, rea-
lizan trabajos muy cualificados 
(el 68,4% han obtenido contra-
tos de alta calificación).

Nos moVEmos
Estudiar en la UIB también 
es estudiar fuera de casa.

Somos una Universidad abierta 
y conectada al mundo median-
te convenios con universidades, 
instituciones y centros inter-
nacionales que hacen posible 
que los estudiantes puedan ir y 
venir desde cualquier lugar del 
mundo. Una experiencia que 
permite ampliar conocimien-
tos, alcanzar un buen nivel de 
idiomas, conocer gente de otros 
lugares, además de ser un valor 
añadido al currículum del estu-
diante.

Además, a través de los progra-
mas de movilidad para alumnos 
de grado y posgrado, así como 
las estancias solidarias y becas 
de prácticas en países empo-
brecidos que te ofrece la UIB, 
estudiar en la UIB también es 
estudiar fuera de casa.

ITINERARIos EN 
INGLés 
¿sabías que puedes cursar 
parte de los estudios en 
inglés?

Esta opción se da en caso de que 
el grado que curse el estudiante 
disponga de un itinerario o con-
junto de asignaturas impartidas 
en inglés.

Y ADEmÁs… 
TIC. Conectados
Disponemos de 21 salas de orde-
nadores y, además, te ofrecemos 
Wi-Fi gratuita en el campus, en 
el edificio Sa Riera y en las se-
des. La red inalámbrica de la UIB 
permite a la comunidad univer-
sitaria acceder a Internet sin la 
necesidad de una conexión física 
del dispositivo, y favorece así la 
movilidad. Los usuarios pueden 
utilizar este servicio durante las 
24 horas los 365 días del año. La 
vida universitaria está presente 
en las redes sociales.

CD’e
El Consejo de Estudiantes es el 
órgano de representación de los 
alumnos de nuestra universidad.
Autogestiona y vela para que 
se respeten los derechos de los 
estudiantes y la calidad de en-
señanza universitarios. Además 
de impulsar actividades sociales, 
culturales, deportivas y de ocio 
para potenciar la vida en el cam-
pus y las sedes.

oferta cultural
Más allá de los estudios encon-
trarás una amplia oferta cultural 
para compaginar tu educación y 
el entretenimiento; ungrapat de 
actividades como: seminarios, 
talleres, conferencias, concier-
tos, ciclos de ópera o cine, y la 
Coral Universitat de les Illes Ba-
lears. La UIB defiende los valores 
culturales y lingüísticos propios 
de las Islas Baleares, a la vez que 
es un escaparate de la multicul-
turalidad.

Deporte
El lema Mens sana in corpore 
sano no sólo el pensamos sino 
que también el practicamos. Una 
vida saludable ayuda al creci-
miento personal y psíquico para 
superar los retos diarios a los que 
nos enfrentamos.
En las instalaciones deportivas 
podrás encontrar una piscina 
cubierta olímpica tratada por 
electrólisis, un cloro creado a 
partir de la sal. Además, la UIB 
se declara amiga de las bicicletas 
y dispone de un circuito perma-
nente para realizar actividades 
lúdico-deportivas al aire libre.

Campus saludable
La UIB apuesta por el bienestar 
personal. Desde lo que comes 
hasta lo que sientes. Para ello 
se han puesto en marcha dife-
rentes programas relacionados 
con menús saludables. Ya se han 
celebrado varias ediciones de la 
Semana Saludable, además de 
poner en marcha los huertos 
ecológicos y el mercado eco-
lógico, cada jueves. La Unidad 
Médica tiene básicamente dos 
funciones: la vigilancia de la sa-
lud de los trabajadores de la UIB 
y la asistencia médica a la comu-
nidad universitaria.

Universidad Abierta para 
mayores (Uom)
Porque aprender no tiene edad 
ofrecemos diferentes programas 
para personas de más de 50 años. 
Toda una serie de estudios que 
van desde titulaciones propias de 
grado a toda una actividad cultu-
ral presente en las cuatro islas.

soLIDARIA 
La UIB está comprometida con la 
transformación social a favor del 
desarrollo humano sostenible en 
el mundo, basándose en el princi-
pio de corresponsabilidad.

BIBLIoTECAs 
 9 bibliotecas entre el cam-
pus y las sedes universita-
rias.

 Con más de un millón de 
ejemplares

 Unos 76.000 documentos 
electrónicos

 Con el apoyo de los profe-
sionales para todo lo que 
necesites, de las 8 a las 22 
horas.

EsPAñoL 
La UIB tiene veinte años de 
experiencia en la enseñanza 
de español para extranjeros, 
y hace quince que somos su 
examinadora del diploma 
del Instituto Cervantes.

La mayoría de los alumnos que 
han pasado por las aulas de la 
UIB superan las pruebas de cer-
tificación del nivel al que se han 
presentado.

TU EsPACIo
Una gran Universidad para 
ti, presente en todas las Illes 
Balears

4 islas, una Universidad 
pública de las IllesBalears.
El carácter pluriinsular de las 
Islas Baleares se refleja también 
en la estructura de la Universi-
dad, con un campus en Palma 
y dos sedes, una en Menorca 
y otra en Ibiza y Formentera. 
Además, la UIB cuenta con una 
red de una veintena de centros 
universitarios en los pueblos del 
archipiélago.

Un campus en un entorno 
natural.
El campus se ubica en un entor-
no natural. Todo su alrededor se 
convierte en un espacio vivo con 
zonas húmedas que dan cobijo 
a especies vegetales y animales. 
Situado a los pies de la sierra de 
Tramontana, Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO.

sedes de menorca e Ibiza y 
Formentera.
La UIB está presente en todas 
las Illes Balears. En las sedes 
universitarias podrás hacer 
cualquier trámite administrati-
vo, además de cursar algunas 
titulaciones. Punto de videocon-
ferencia en Formentera.

Campus Extens y UIB 
virtual.
Es un servicio de enseñanza 
flexible y a distancia al que po-
drás acceder a través de UIBdi-
gital. Hay un total de 2.751 asig-
naturas en red que te facilitan el 
aprendizaje.

EL CAmPUs DE LA 
UIB EsTÁ sITUADA 
EN PALmA, CIUDAD 
UNIVERsITARIA
El campus de la UIB 
pertenece al término 
municipal de Palma 
(mallorca), ciudad 
universitaria que, además, 
fue elegida el 2015 como 
la mejor del mundo para 
vivir, según el periódico 
The Times.

En nuestra Universidad hay al-
rededor de 18.000 estudiantes, 
cerca de 1.750 profesores e inves-
tigadores y 525 profesionales de 
administración y servicios.

Además, la UIB defiende los 
valores culturales y lingüísticos 
propios de las Illes Balears, al 
mismo tiempo que es un esca-
parate de la multiculturalidad.

mÁs información

PREsENTEs
La UIB deja huella por todo 
el mundo. Investigaciones, 
proyectos educativos, 
intercambios de estudiantes 
con más de 70 países, 
nuestra proyección 
cultural y toda una serie de 
actuaciones hacen posible 
que la UIB esté presente en 
el mundo.

mÁs información
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Group and individual research 
by lecturers.

Results are shared at conferen-
ces and in major publications, 
and are also worked on in con-
junction with professionals at 
other universities and from the 
social/business spheres.

Projects are presented and su-
pported domestically, in Europe 
and around the world.

Every six years the Spanish Go-
vernment assesses each lectu-
rer’s research.

Comparative study hours on 
real practical cases.

Active attendance at works-
hops, courses and seminars for 
continuous professional develo-
pment linked to subjects both 
during the academic year and in 
holiday periods.

What is valued in the different 
tutorials with students:

Changes to contents in terms 
of the level achieved during the 
course.

Changes to levels of require-
ments in terms of results.

Changes in presenting con-
tents in the classroom based 
on the originally planned le-
vel of learning on the course 
timetable.

Changes in the amount of per-
sonal tutoring with each stu-
dent based on individual stu-
dent plans.

Wider learning, not directly 
linked to subjects, through 
participation as attendees, 
organisers or teachers in cul-
tural, media, promotional ac-
tivities...

Constant contact with lectu-
rers in other subjects shared 
on degree courses, ensuring 
coordinated learning.

Constant assessment of re-
sults. Providing effective so-
lutions for possible problems.

Students assess the different 
dimensions of the teaching 
they have received. Informa-
tion from assessments provi-
des lecturers with feedback to 
improve their teaching work.

WE ARE REsEARCHERs
The UIB is one of the 
top universities in spain 
for innovation and 
technological development. 
It is in the top five for 
scientific output for animal 
and plant biology and in the 
global top ten for research 
into tourism. Additionally, it 
also stands out on projects 
in the fields of chemistry, 
psychology, geography and 
town planning.

The Uno Ranking table from 
the last few years underscores 
how the UIB remains in the top 
spots for research, and how the 
Balearic Islands are one of the 
top regions in Spain in terms 
of productivity thanks to the 
teaching and research activity 
at the UIB.

These figures are backed up by 
other tables that in recent years 
have highlighted the quality of 
the research and teaching at 
the UIB.
This translates into quality lear-
ning for students, providing 
them with a wide range of re-
sources to face up to the future 
challenges in our society.

Research is a fundamental part 
of the work carried out at the 
UIB. In order to achieve our 
goal here, the university has 
excellent researchers and an in-
frastructure that enables them 
to work at the highest level.
Research at the UIB is financed 
by the university (through the 
Research Promotion Program-
me), European Funding (inclu-
ding ERDF), national funding 
(government R&D&i plans), re-
gional funding (Balearic science 
and technology plans) and by 
other bodies that have awarded 
our researchers competitive 
grants.

This continuous joint effort has 
enabled the UIB to strengthen 
its prestige in recent years as a 
research institute, both natio-
nally and internationally.

The UIB is a renowned univer-
sity for research with major 
international impact. This can 
be seen in the results obtained 
in different league tables asses-
sing quality in research.

more information

WE GIVE BACK
Everything the UIB does goes 
back to society.

Innovation, knowledge 
transfer, a commitment to 
society.
We are committed to the uni-
versity’s ‘third focal point’: 
knowledge transfer. This is why 
we make sure the university and 
society are intimately linked. 
We want to promote a ‘culture 
of exchange’ since we are fully 
aware that it is down to us to 
ensure that what comes out of 
the excellent research we do, 
both in terms of technology and 
know-how, does not remain in a 

Research

Teaching

Cultural presence

Internacionalisation
Innovation and transfer

Research

TEACHER

Doing

Planning

Checking

360º

The UIB is a young, dynamic 
university offering top-flight 
research, teaching, innovation 
and technology development. 
We place all of this experience, 
creativity and knowledge in the 
service of society.

We play a role throughout your 
academic and professional career, 
creating knowledge and innova-
tion for society’s production base 
whilst actively taking part in cultu-
ral and social spheres.

We aim to contribute to overco-
ming any of the future challenges 
we face as a society and underline 
our clear, explicit commitment 
and vocation to service, making 
the UIB a kick-starter for culture, 
society and the economy.

Below is just a small selection of 
everything the UIB has to offer.  
Thank you for trusting in our ins-
titution - together we are building 
the #SomUIB academic commu-
nity.

We offer flexible distance learning 
you can access via UIBdigital. The-
re is a total of 2,751 subjects online 
to help you learn.

Dr. Llorenç Huguet
Vice Chancellor of the
University of the Balearic
Islands

YoU ComE FIRsT  
students are the heart 
of the University of the 
Balearic Islands.

Student numbers per class are 
limited and this means you be-
nefit from direct, up-close and 
quick communication with your 
lecturers, ensuring that their re-
search is constantly transferred 
into the lecture hall.
 
Furthermore, beyond the re-
search and teaching you have 
first-hand access to thanks to 
your lecturers, the UIB employs 
a whole series of professionals 
who ensure your day-to-day life 
here remains problem-free. Our 
admin and services staff do their 
very best to help you during 
your time at the University of 
the Balearic Islands.
 
All this without mentioning the 
conferences, workshops, semi-
nars, careers’ guidance, etc. that 
we offer you throughout the 
academic year, where you always 
come first.

sHoULDER To 
sHoULDER 
Everything we do is 
geared towards your 
comprehensive learning. 

We focus on five areas of ac-
tivity: constantly improving 
teaching, whether in-person or 
via distance learning; remaining 
in the top spots for excellence 
in research; offering a cultural 
and social presence across all 
the Balearic Islands; and pro-
moting the internationalisation 
of academic activity through 
exchanges that cover teaching, 
research and innovation, and 
knowledge transfer.

BY AND FoR THE 
PEoPLE 
The UIB provides its 
students with the resources 
for comprehensive 
training that contributes 
to knowledge, values 
and skills in a learning 
environment where we 
work with and for people, 
since we are all part of the 
UIB family.

ADVICE
In addition to tutorials for each 
subject, during your time you 
will benefit from advice from a 
personal tutor-lecturer who will 
help you resolve any issues.

oUR CommITmENT To 
YoU 
Our commitment to teaching 
includes not only a close re-
lationship between students 
and lecturers but also learning 
based on research, with inno-
vative teaching projects that 
comprise multi-disciplinary re-
sources.

FoR YoU
UIB Lecturers:
All-round lecturers
The teaching staff at the Uni-
versity of the Balearic Islands 
organise their work according 
to a management methodology 
that is continually fed by the fo-
llowing four parameters:

 research

 planning

 doing

 checking

This is a permanent focus for 
UIB teaching staff to benefit 
students both in terms of class 
hours and tutorials, as well as 
personal, constant dialogue.
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drawer. With support from the 
Universidad-Empresa (Univer-
sity-Business) Foundation, we 
work to bring the UIB ever closer 
to socioeconomic reality.

UIB Entrepreneurs Club 
The FUEIB has set up the UIB 
Entrepreneurs Club to establish 
a new link between the univer-
sity and business. The Entre-
preneurs Club seeks to ensure 
no potential entrepreneur in 
the academic community is 
left behind due to lack of trai-
ning or support. It intends to 
take advantage of, coordinate 
and organise resources that di-
fferent institutions can offer to 
entrepreneurs. It aims to create 
a multi-disciplinary network of 
entrepreneurs to boost co-wor-
king and contact between ex-
perienced entrepreneurs and 
those just starting out on their 
own.

The Entrepreneurs Club offers 
entrepreneurship training, su-
pport in creating businesses 
and innovation management, 
mentoring and tutoring pro-
grammes, and searches for fun-
ding for business projects that 
arise at the UIB.

LEARNING oN
THE JoB
The UIB provides work 
experience at companies to 
strengthen your learning. 

Over 600 UIB students have 
undertaken extracurricular work 
experience at companies or ins-
titutions, combining their aca-
demic training with the learning 
activities offered during their 
placements.

Top-flight companies across all 
sectors support the programme 
to attract, hire, train and inte-
grate the talent of the future into 
their workforces.

The UIB has a Careers Guidan-
ce and Placement Department 
(DOIP) at the Universidad-Em-
presa de las Islas Baleares Foun-
dation (FUEIB). Placements for 
students at collaborating com-
panies/institutions are managed 
here, alongside the processing of 
job offers.

WE PRoVIDE
sUPPoRT
We believe in ideas leading 
places.

We aim to ensure you become 
a professional who is able to 
contribute to continually impro-
ving society. This way we are all 
winners.

more qualified work for 
graduates in the Balearic 
Islands.

According to a study from the 
Conocimiento y Desarrollo 
(Knowledge and Development) 
Foundation (CYD), island gra-
duates are amongst those to 
most quickly find qualified posi-
tions. Balearic Island graduates 
not only enjoy a lower jobless 
rate (14% compared to an ave-
rage 22%) but also enjoy highly 
qualified positions (68.4% are 
in highly qualified professions).

oN THE moVE
studying at the UIB also 
means studying away from 
home.

We are an open university with 
global connections thanks to 
agreements with international 
universities, institutions and 
centres that mean our students 
are able come and go anywhe-
re in the world. This experience 
enables you to broaden your 
knowledge, attain high langua-
ge proficiency, get to know peo-
ple from other countries, and to 
enhance your CV.

Furthermore, thanks to the un-
dergraduate and postgraduate 
mobility programmes, as well 
as individual stays and work 
experience grants in developing 
nations offered at the UIB, stud-
ying here also means studying 
away from home.

PATHWAYs IN 
ENGLIsH
Were you aware that you 
can take some of your 
studies in English?
This is a possibility offered on 
those degrees with a pathway 
or a set of subjects taught in 
English.

WHAT’s moRE... 
ICT · Connected
We have 21 computer rooms and 
also offer free Wi-Fi on the cam-
pus, in the Sa Riera building and 
at the university headquarters on 
the other islands.

The UIB Wi-Fi network enables 
the academic community to ac-
cess the internet without requi-
ring a wired connection on their 
device, thus boosting mobility. 
Users can take advantage of this 
service 24 hours a day, 365 days 
a year.

University life is also on social 
networks.

CD’e
The Student Council is the repre-
sentative body of the students at 
the university.
It is self-managed and ensures 
that student rights are respec-
ted, as well as the  quality of tea-
ching at the university.

In addition, it promotes social, 
cultural, sporting and leisure ac-
tivities to boost life on campus 
and at the island sites.

Wide cultural selection 
Besides your studies, you will find 
a wide cultural selection to com-
bine your academic and leisure 
time. There are many activities 
such as: seminars, workshops, 
conferences, concerts, opera or 
film cycles, and the University of 
the Balearic Islands Choir.

The UIB supports the local cul-
tural and linguistic values of the 
Balearic Islands, whilst being a 
showcase for multiculturalism.

sports
We do not just believe in but ac-
tually put into practice a ‘sound 
body, sound mind’ approach. A 
healthy lifestyle aids personal 
growth and mental wellbeing so 
we can deal with the daily cha-
llenges we face.

Our sports facilities include an 
indoor Olympic-sized pool trea-
ted by electrolysis - chlorine crea-
ted from salt.

In addition, the UIB is bi-
ke-friendly and has a permanent 
circuit for fun, outdoor sporting 
activities.

Healthy Campus
The UIB is committed to perso-
nal wellbeing. From what you 
eat, to how you feel. This is why 
we have introduced different 
programmes with healthy me-
nus.

Several editions of the Health 
Week have also been held, and 
there are organic allotments to 
tend and an organic market every 
Thursday. The Medical Unit has 
two basic functions: monitoring 
the health of UIB staff and provi-
ding healthcare for the academic 
community.

open University for seniors
Learning has no age limits and we 
offer different programmes for 
those over 50.

There is a whole series of courses 
from diplomas and degrees to 
cultural activities across the four 
islands.

soLIDARITY 
The UIB is committed to transfor-
ming society to benefit sustaina-
ble human development around 
the globe based on the principle 
of shared responsibility.

LIBRARIEs
 Nine libraries on the cam-
pus and at university sites

 Over a million books
 Some 76,000 e-documents
 With support from profes-
sionals for everything you 
may need, from 8 am to 10 
pm.

sPANIsH 
The UIB has twenty years of 
experience in teaching spa-
nish as a foreign language 
and we have been an exa-
miner for the Instituto Cer-
vantes diploma for the last 
fifteen years. most students 
who study at the UIB pass 
the level tests they take.

YoUR sPACE
A great university for you, 
across all the Balearic 
Islands.

4 islands, one public 
University of the Balearic 
Islands.
The multi-island nature of the 
Balearic Islands can also be seen 
in the university’s structure, with 
a campus in Palma and two fur-
ther sites - one in Minorca and 
one in Ibiza and Formentera. In 
addition, the UIB has a network 
of twenty university centres in 
towns across the archipelago.

A campus surrounded by 
nature.
The campus is located in a na-
ture setting. All around you’ll 
find a living environment with 
wetlands that are home to plant 
and animal species. The cam-
pus is located in the foothills of 
the Tramuntana mountain ran-
ge - a UNESCO World Heritage 
Site.

Headquarters in minorca, 
and Ibiza and Formentera.
The UIB has a presence in all the 
Balearic Islands. You can carry 
out any administrative proce-
dure at the university headquar-
ters there, as well as take some 
courses. Formentera video con-
ference site.

Campus Extens and UIB 
Virtual.
This is a flexible distance-lear-
ning service accessed through 
UIBdigital. There is a total of 
2,751 subjects online to help 
you learn.

THE UIB CAmPUs 
Is IN PALmA - A 
UNIVERsITY CITY
The UIB campus is located 
in the municipality of Palma 
de mallorca - a university 
city that was chosen in 2015 
as the best place to live by 
The Times.

There are around 18,000 stu-
dents, nearly 1,750 lecturers and 
researchers, and 525 admin and 
services staff at the university.

Furthermore, the UIB supports 
the cultural and linguistic herita-
ge of the Balearic Islands whilst 
being a showcase for multicultu-
ralism.

more information

PREsENCE
The UIB has a global 
footprint. Research, 
educational projects, 
student exchanges with over 
70 countries, our cultural 
standing and a whole series 
of activities mean the UIB 
has a truly global presence.

more information
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sEU DE mENoRCA
Can Salort 
C/ Santa Rita, 11 · 07730 Alaior
Tel.: +34 - 971 37 90 02
seu.menorca@uib.cat

sEU D’EIVIssA I FoRmENTERA
Antic edifici de la Comandància
C/ del Calvari, 1 · 07800 Eivissa 
Tel: +34 - 971 39 80 20
seu.eivissa@uib.cat

ILLA DE FoRmENTERA
Punt de videoconferència

CAmPUs UNIVERsITARI
Carretera de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Tel.: +34 - 971 17 30 00
som@uib.cat

sA RIERA
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2
07122 Palma
Tel.: +34 - 971 17 30 14

Directori bàsic

EsTUDIs DE GRAU
Tel.: +34 - 971 10 10 70
alumnes@uib.cat
http://estudia.uib.cat/grau

mÀsTERs oFICIALs
Tel.: +34 - 971 17 33 36
postgrau@uib.cat 
http://estudia.uib.cat/master

EsTUDIs DE DoCToRAT
Tel.: +34 - 971 17 24 98
escoladedoctorat@uib.cat 
http://estudia.uib.cat/doctorat

EsTUDIs PRoPIs
Tel.: +34 - 971 25 96 96
formacio@fueib.org 
http://fueib.org/cursos.htm

UNIVERsITAT oBERTA
PER A mAJoRs (Uom)
Tel.: +34 - 971 17 24 45
uom@uib.cat
http://uom.uib.cat

BEQUEs I AJUTs
Tel.: +34 - 971 10 10 70
alumnes@uib.cat
http://diari.uib.cat/Seccions/Beques 

PRoGRAmEs DE moBILITAT I 
INTERCANVI
Tel.: +34 - 971 25 97 85
direccio.internacionals@uib.cat
http://mobilitat.uib.cat

REsIDÈNCIA D'EsTUDIANTs
Tel.: +34 - 971 17 26 00
residencia@uib.es
http://residenciauib.es

INsTAL·LACIoNs EsPoRTIVEs
Tel.: +34 - 971 17 25 54
campusesport@uib.es
http://www.campusesport.com

més
informació
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