
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PER PROGRAMES:  

DESCRIPTORS GENERALS 
 

PROGRAMA 1: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 

 

Objectius: 

1. Realitzar els processos de verificació, implantació, seguiment i acreditació dels títols oficials 

de grau i postgrau. 

2. Augmentar la internacionalització dels estudis de la UIB  

3. Millorar el suport administratiu als processos de gestió acadèmica. 

4. Conèixer avantatges i inconvenients de la implantació de la metodologia docent centrada en 

competències i els resultats d’aprenentatge i, en particular, de l’avaluació continuada. 

5. Propiciar que els alumnes puguin assolir els màxims nivells de formació. 

6. Simplificar les normatives relacionades amb els títols oficials de la UIB.  
  
Línies d'actuació: 

1. Elaboració dels informes d’acreditació dels títols oficials. 

2. Realitzar les accions de millora que estiguin previstes en els anteriors informes.  

3. Mantenir la formació en tècniques docents i les convocatòries d’innovació docent. 

4. Afavorir la implantació de dobles titulacions, si les disponibilitats pressupostàries ho 

permeten. 

5. Acostar la Universitat als alumnes d’educació primària i de secundària. 

6. Impulsar la implementació en línia dels processos de preinscripció i matrícula, per tal de 

millorar-ne l’eficiència i el potencial d’internacionalització. 

Indicadors: 

         Previsions per a 2017 

— Ràtio alumnes/PDI (1)        13,98 

— Dèficit docent en hores (2)        2.314 

— % d'alumnes que es matriculen en primera opció     84,50 

— % d’alumnes estrangers en estudis de màster i doctorat    14,00 

— Nre. d’alumnes matriculats en estudis oficials de postgrau    2.250 

— Nre. de títols oficials de màster i/o doctorat            60 

— Nre. d’alumnes presentats a les proves d’accés a la Universitat   4.600 

— Nre. d’alumnes presentats a les proves dels més grans de 25, 40 i 45 anys     760 

 
 
(1) Entenem per PDI el personal docent i investigador a temps complet. Vegeu la definició de l’indicador a la taula «Quinze 
indicadors institucionals de la Universitat de les Illes Balears». 
(2) Balanç entre la capacitat docent i la càrrega docent, segons el document de plantilla del PDI. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA 2: RECERCA, DESENVOLUPAMENT I TRANSFERÈNCI A 

 

Objectius: 

 

1. Mantenir el nivell d’excel·lència en investigació i augmentar el nivell de la innovació. 

2. Consolidar i millorar la plantilla de personal investigador i de recerca, procurant l’atracció de 

talent. 

3. Consolidar i internacionalitzar les línies de recerca i millorar-ne el finançament. 

4. Impulsar la transferència de tecnologia i de coneixement del personal acadèmic i 

investigador. 

5. Impulsar la captació de recursos, especialment a través del programa Horitzó 2020. 

 

 

Línies d'actuació: 

1. Promoure la incorporació d’investigadors pre i postdoctorals. 

2. Donar suport a programes de mobilitat i internacionalització del personal investigador amb 

altres centres universitaris i de recerca. 

3. Fomentar les relacions estables amb altres centres de recerca nacionals i internacionals, 

especialment en aquells països designats com a prioritaris en l’estratègia del CEI e-MTA.  

4. Dotar del fons documental necessari per garantir una recerca competitiva i de qualitat 

internacional.  

5. Disposar dels instruments adequats i de l’estructura de personal per donar valor als resultats 

de la investigació.  

6. Estimular la creació d’empreses de base tecnològica. 

 

 

Indicadors: 

         Previsions per a 2017 

 

— Nre. de projectes concedits             63 

— Volum de recursos generats per l’article 83 (milions d’euros)     0,90 

— Nre. de tesis doctorals            100 

— Nre. de contractes predoctorals en actiu           95 

— Nre. total de patents en vigor            67 

— Nre. de patents llicenciades             25 

— Nre. d’empreses derivades (spin-off)            16 

— Import dels ingressos per explotació de llicències (milers d’euros)        50 

— Nre. de contractes universitat-empresa gestionats (art. 83)         75 
 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 3: SERVEIS A LA COMUNITAT  UNIVERSITÀRIA 
 
Objectius: 

1. Oferir al personal de la UIB una formació de qualitat que doni resposta a les necessitats reals 

de la Universitat. 

2. Procurar unes bones condicions de treball pels membres de la comunitat universitària. 

3. Oferir als estudiants amb necessitats especials el suport i les adaptacions necessàries per a la 

seva formació universitària. 

4. Incrementar el nivell de salut dels membres de la comunitat universitària 

5. Ajudar els titulats de la UIB en el procés de la inserció laboral i professional. 

 
 
Línies d'actuació: 

1. Centralitzar la informació i l’oferta formativa del personal de la UIB.  

2. Procurar que el PAS i el PDI puguin gaudir de la formació més adequada per cobrir les 

mancances i necessitats reals de la UIB. 

3. Continuar amb la millora de les condicions en aules i despatxos als edificis més antics.  

4. Continuar amb l’adaptació dels laboratoris més obsolets a la normativa de salut laboral. 

5. Seguir afavorint mesures i actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques. 

6. Dotar del finançament necessari per oferir als alumnes ajuts per causes sobrevingudes. 

7. Realitzar cursos i tallers d’orientació professional. 

8. Identificar i coordinar els serveis, oficines i altres actors vinculats amb el procés de campus 

saludable. 
 
Indicadors: 

         Previsions per a 2017 

 

— Nre. d'hores de formació del personal de la UIB     1.425 

— Nre. d’accions relacionades amb la promoció de la salut dels membres de la comunitat 

universitària                75 

— Nre. d’accions realitzades des de l’OUSIS relacionades amb la promoció de la sostenibilitat 

a la UIB               10 

— Nre. de llibres publicats a Edicions UIB           17 

— Nre. d'alumnes col·laboradors          120 

— Nre. d’entrades a UIBdigital (mitjana diària)                13.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 4: PROJECCIÓ EXTERNA I INTERNACIONALITZACI Ó DE LA UIB  
 

Objectius: 

1. Impulsar les accions de difusió i promoció de la UIB, en l’àmbit nacional i internacional.  

2. Potenciar el paper de la UIB com a principal agent dinamitzador de la cultura, peça estructural del 

desenvolupament econòmic i social. 

3. Impulsar la cultura de la solidaritat i l’educació per al desenvolupament. 

4. Consolidar i ampliar les relacions internacionals i els projectes de col·laboració interuniversitària. 

5. Promoure la formació integral de l’alumnat mitjançant una oferta formativa i cultural que complementi 

els estudis reglats. 

6. Consolidar la UIB com a impulsora i defensora de la llengua catalana, pròpia de la comunitat autònoma 

de les Illes Balears. 

7. Promoure accions destinades a incrementar i millorar la capacitació en llengües estrangeres dels 

membres de la comunitat universitària. 

8. Afavorir l’acostament al món empresarial per contribuir a la inserció laboral dels titulats. 

9. Fomentar les relacions amb institucions internacionals per obrir noves oportunitats als estudiants UIB. 
 

Línies d'actuació: 

1. Oferir a la societat de les Illes Balears diversitat d’activitats culturals i de difusió científica. 

2. Impulsar programes transfronterers de col·laboració cultural, docent i científica que potenciïn la 

consolidació d’un campus intercultural i multilingüe. 

3. Disposar d’una web àgil i segura per a la difusió de les activitats institucionals. 

4. Incrementar el nombre d’alumnes estrangers als estudis de la UIB. 

5. Oferir accions formatives adaptades al marc d’internacionalització de la Universitat. 

6. Establir nous contactes amb institucions públiques o privades, estatals i internacionals, a partir de 

convenis, per dotar premis, borses d’ajuts, etc., que estimulin l’excel·lència formativa dels estudiants. 

7. Destinar ingressos propis a finançar nous projectes de cooperació internacional en països en vies de 

desenvolupament, mitjançant la participació de la comunitat universitària. 

8. Fomentar la iniciativa i la implicació dels estudiants en activitats de promoció cultural. 
 

Indicadors: 

         Previsions per a 2017 

— Nre. de programes de cooperació i d’educació al desenvolupament OCDS         75 

— Nre. de participants a accions de Cooperació i d’Educació per al desenvolupament OCDS   1.800 

— Nre. d’alumnes, PDI i PAS de la UIB en progr. de mobilitat a països empobrits OCDS       34 

— Nre. de projectes de cooperació universitària al desenvolupament finançats OCDS            15 

— Nre. d’accions d’educació per al desenvolupament finançats OCDS          12 

— Nre. de persones participants als programes de l’OCDS amb dret a certificat        630 

— Nre. d’alumnes matriculats en cursos de formació internacional         120 

— Nre. d’activitats culturals i formatives (SAC)           170 

— Nre. d’assistents a les activitats culturals i formatives (SAC)      7.700 

— Nre. d’alumnes matriculats als cursos de llengua del Servei Lingüístic         325 

— Nre. d’accions promocionals          3.487 

— Nre. d’alumnes de mobilitat             650 

— Nre. de pàgines visitades a la web amb la imatge institucional de la UIB 2016 (mitjana diària)  39.913 

— Nre. de visites d’usuari únic a la web amb imatge inst. de la UIB (mitjana diària)    4.242 

— Nre. de visites a la web amb la imatge institucional de la UIB (mitjana diària)                            10.021 

 



 

 

 

PROGRAMA 5: GESTIÓ UNIVERSITÀRIA 

 

Objectius: 

1. Integrar les bases de dades disponibles a la Universitat d’acord amb el sistema integrat 

d’informació universitària (SIIU).  

2. Garantir a la UIB l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

3. Promoure accions destinades a una gestió més eficient dels recursos i que condueixi a una 

Universitat més sostenible. 

4. Millorar la informació pública de la web per donar compliment a la normativa sobre 

transparència. 

5. Integrar en l’estructura, els processos i la cultura universitaris un compromís amb la salut i el 

benestar. 

 

 

Línies d'actuació: 

1. Integrar les diferents plataformes de gestió per donar resposta al nou sistema de comptabilitat 

analítica proposat pel Ministeri d’Educació. 

2. Disposar de les plataformes adients per a la recollida i anàlisi de les dades estratègiques de la 

Universitat, d’acord amb les noves exigències del (SIIU) proposat pel Ministeri d’Educació. 

3. Incrementar el nombre de processos de gestió telemàtica dirigits als membres de la comunitat 

universitària, així com els procediments que permetin l’accés electrònic dels ciutadans als 

serveis de la Universitat. 

5. Garantir l’adequat tractament de les dades personals, d’acord amb la LOPD. 

6. Afavorir la cultura de l’estalvi energètic i del respecte al medi ambient impulsant mesures 

que condueixin al foment d’energies renovables. 

7. Establir criteris i protocols d’actuació per a la publicació de la informació dels serveis a la 

web de la Universitat. 

8. Optimitzar la relació d’ingressos i despeses que permeti millorar els recursos disponibles. 

9. Afavorir la cultura de la salut des d’una perspectiva holística i interdisciplinària. 

 

 

Indicadors: 

         Previsions per a 2017 

— Nre. d'expedients de contractació              35 

— Nre. de procediments d’administració electrònica            82 

— Nre. de metres quadrats construïts                 137.778 

— Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment        9.500 

— % d’estalvi energètic total per kWh consumits l’any          1,50 
 
 
 
 



 

PROGRAMA 6: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMU NICACIONS 

 
Objectius: 
 
1. Implantar l’Administració electrònica. 
2. Millorar la gestió de les TIC. 
3. Garantir la seguretat i l’accessibilitat de la informació institucional. 
4. Afavorir l’ús de les TIC per al suport de la docència i la investigació. 
5. Millorar les infraestructures TIC amb objectius d’eficiència i sostenibilitat. 
6. Promoure l’ús adient, ètic i solidari de les TIC. 
 
 
Línies d’actuació: 
 
1. Millora de la gestió de les necessitats TI. 
2. Normalitzar l’ús del software com a material per a la docència i la investigació. 
3. Consolidar el projecte SIIU com a font de dades institucionals. 
4. Desplegament del projecte AgendaUIB. 
5. Consolidació i millora de les aplicacions de gestió acadèmica. 
6. Experimentar nous entorns tecnològics per a la difusió del coneixement (MOOC). 
7. Consolidació del primer quadre de comandament de dades acadèmiques (IDI-UIB) 
8. Consolidar el procés de virtualització de les aules informàtiques. 
9. Implantació de nous processos d’Administració electrònica: signatura d’actes acadèmiques. 
10. Consolidar el projecte de comptabilitat analítica. 
11. Continuar amb el programa de reciclatge Reutilitza. 
 

 
Indicadors: 
                                                                                                                  Previsions per a 2017 
― Nre. d’ordinadors de lliure accés                                                                                    446 
― Nre. d’assignatures a Campus Extens                                                                          2.850 
― Percentatge d’aules amb cobertura Wi-Fi                                                                       100 
― Nre. de sol·licituds electròniques tramitades                                                              38.000 
― Nre. de sales de videoconferència                                                                                      30 
― Nre. d’hores anuals de videoconferència                                                                      7.000 
― Percentatge d’usuaris diferents que han accedit a la xarxa Wi-Fi                                     89 
― Nre. d’estudiants per ordinador en aules de docència reglada                                      31,30 
― Nre. de visites diàries a CanalUIB (mitjana diària)                                                         170 
― Nre. de programes de CanalUIB (anuals)                                                                        150 
― Nre. d’hores de producció de CanalUIB (anuals)                                                            120 
 
 


