Els Dimarts a la UIB 2016-17
Descripció: presentació de l’oferta d’estudis de la UIB per branques de coneixement a càrrec del

professorat de la UIB
Destinataris: futurs estudiants i qualsevol persona interessada per conèixer l’oferta d’estudis a la
UIB
Dates i horari: dies 8, 15, 22, 29 de novembre i 13 de desembre de 2016, a les 18 hores
Lloc:

 Palma: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari
 Menorca (per videoconferència): Seu de Menorca. C/ de Santa Rita, 11. Alaior
 Eivissa (per videoconferència): Seu d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de la
Comandància. C/ del Calvari, 1. Eivissa

Data
8 de novembre

Estudis de grau per branca de coneixement
Arts i Humanitats
Estudis Anglesos
Filosofia
Història
Història de l’Art
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyola

Enginyeries i Arquitectura
Edificació
Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Telemàtica[1]
Matemàtiques[1]
15 de novembre

Ciències Socials i Jurídiques
Dret[2]

Protocol i Organització d'Esdeveniments
Relacions Laborals
Treball Social
15 de novembre

22 de novembre

Ciències
Biologia
Bioquímica
Física
Química
Ciències Socials i Jurídiques
Administració d’Empreses[2][3]
Economia[4]
Geografia
Turisme[3][4]

29 de novembre

Ciències Socials i Jurídiques
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Pedagogia

13 de desembre

Ciències de la Salut
Infermeria
Fisioteràpia
Medicina
Psicologia
Versio per imprimir

Dobles titulacions
[1] Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica
[2] Administració d’Empreses i Dret
[3] Administració d’Empreses i Turisme
[4] Economia i Turisme
1, 2, 3, 4 Dobles titulacions.

Trobada amb les famílies
Es tracta d'una trobada per informar sobre l’oferta d’estudis de la UIB, la manera com s’hi

accedeix i

els programes d’acollida i mobilitat.

Els objectius d'aquesta trobada són:

 Donar a conèixer la UIB i proporcionar un primer contacte amb l’entorn universitari i les
seves instal·lacions als pares i mares de futurs alumnes universitaris.

 Informar sobre l’oferta d’estudis de la UIB i la manera com s’hi accedeix.
 Informar sobre els serveis i les prestacions que ofereix la UIB.
És una activitat gratuïta.

Destinataris i inscripció
Famílies d'estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.
Termini d'inscripció: fins el dia 9 de maig de 2017, mitjançant el formulari on line.

Data i lloc
Dia 9 de maig de 2016, de 18 a 20 hores

 Sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari
 Seu universitària de Menorca. C/ de Santa Rita, 11. Alaior
 Seu universitària d'Eivissa iFormentera. Antic edifici de la Comandància. C/ del Calvari, 1.
Eivissa

Programa
 Requisits i procediments d'accés i admissió: preinscripció i matrícula, beques i ajuts.
 Estudis de grau de la UIB.
 Programes d'intercanvi i mobilitat
 Suport als alumnes: atenció personalitzada i assessorament acadèmic, programa
d’acolliment, PROAP-UIB, borsa de treball, suport a persones amb necessitats
especials, cursos de preparació per al grau ...
 Recursos que tenen els futurs alumnes al seu abast: web, aules d’informàtica,
biblioteques, préstec de portàtils...

