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ESTADES DE RECERCA DOCTORAL I PER  

CURSAR ASSIGNATURES DE MÀSTER 
 

CURS 2013-14 
 

 
 SELECCIÓ D'ESTUDIANTS 
 
I)  Els estudiants de doctorat o de màster procedents d'universitats o institucions 
d'educació superior de països estrangers que vulguin dur a terme una estada de recerca 
tutelada a la UIB en el marc de la realització de la tesi doctoral o bé que vulguin cursar 
assignatures incloses en alguna/es de les titulacions de màster, s'han de posar en 
contacte amb el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), <postgrau@uib.es>, tot indicant en 
el missatge les dades següents: nom i cognoms de l'estudiant, institució de procedència, 
estudis que està cursant, adreça de correu electrònic de contacte, període d'intercanvi 
proposat i camp d'estudi; a més, han d'adjuntar al missatge esmentat una carta de 
recomanació (digitalitzada) del director o tutor de tesi o del director del màster que 
estiguin cursant a la seva universitat en cas que vulguin cursar assignatures incloses en 
alguna/es de les titulacions de màster. 
 
II) El CEP trametrà la sol·licitud de l'estudiant al director del programa de doctorat o de 
la titulació de màster corresponent, per a la seva acceptació i l'assignació d'un tutor, si 
escau. Aquesta acceptació, en cas de produir-se, no comportarà cap obligació de 
finançament per part de la UIB.  
 
 
 PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD EN LÍNIA  
 
III)  Els estudiants que hagin estat acceptats rebran un missatge de correu electrònic del 
Servei de Relacions Internacionals que confirmarà la participació en el programa 
d'estades de recerca o per cursar assignatures incloses en alguna/es de les titulacions de 
màster de la UIB. 
Aquest missatge contindrà: a) un enllaç a la pàgina web amb el procediment de 
sol·licitud en línia i altra informació, b) un enllaç al formulari de sol·licitud en línia, c) 
una contrasenya personal per accedir a la pàgina de sol·licitud en línia.  
 
 Un cop presentada i confirmada la sol·licitud en línia, l'estudiant haurà d'enviar la 
documentació següent per correu postal:  
a) Una còpia del formulari de sol·licitud en línia de l'estudiant, degudament signat. 
b) Una fotografia (de mida carnet). 
c) Una fotocòpia del passaport o del document d'identitat. 
 
 L'adreça per a la tramesa de la documentació és la següent: 
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Universitat de les Illes Balears 
Servei de Relacions Internacionals 
Son Lledó (campus universitari)  
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears). Espanya 
 
 Per a informació relacionada amb la sol·licitud en línia: <alumnat.visitant@uib.es>. 
 
 ARRIBADA I MATRÍCULA A LA UIB 
 
Els estudiants han de notificar la seva arribada i incorporació a la UIB presentant-se, en 
primer lloc, al Servei de Relacions Internacionals i, en segon lloc, es posaran en 
contacte amb el tutor de la UIB. 
 
Posteriorment, els estudiants formalitzaran la matrícula a la secretaria del centre de la 
UIB a la qual estigui adscrit administrativament el programa de doctorat o màster en 
qüestió, i abonaran les taxes següents: 
a) De matrícula, a raó de 50 euros per crèdit.* 
b) D'obertura d'expedient acadèmic, assegurança i expedició del carnet d'estudiant: dóna 
accés a tots els serveis de la UIB (biblioteques, laboratoris, recursos informàtics, etc.), 
47,72 euros. (menors de 28 anys) 
60,60 euros (majors de 28 anys) 
 
* Els estudiants que duguin a terme una estada de recerca en el marc de l'elaboració de 
la tesi doctoral només hauran de pagar les taxes a què es refereix l'apartat b) (obertura 
d'expedient acadèmic, etc.) 
 
 
ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS 
 
 CURSOS D'IDIOMES 

 
A les Illes Balears coexisteixen dues llengües oficials: el català i l'espanyol. Totes dues 
s'utilitzen habitualment en tots els àmbits de la vida pública i privada. L'espanyol és una 
de les llengües amb un ús més estès en el món i és una llengua romànica, igual que el 
català, la qual cosa significa que per a una persona que ja parla l'espanyol no és difícil 
aprendre el català. Aquest ús indistint del català i l'espanyol es dóna igualment en 
l'àmbit de la UIB. Tanmateix, la utilització d'altres llengües estrangeres també és 
habitual a la UIB, principalment quan es tracta d'estades de recerca. 
 
Per tal d'ajudar les persones a adaptar-se a les dues llengües, la UIB organitza cursos de 
català i d'espanyol per als estudiants de mobilitat. Si t'interessa inscriure't en aquests 
cursos, marca la casella corresponent a la teva sol·licitud en línia. Les taxes i els preus 
de matrícula dels cursos d'idiomes es poden consultar al Servei de Relacions 
Internacionals. 
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Per a cursos intensius d'estiu, pots consultar:  
http://www.uib.es/depart/dfe/curso/index1.htm  
 
 ACTIVITATS DE BENVINGUDA PER AL CURS 2013-14 
 
A través del Servei de Relacions Internacionals (SRI), la UIB organitza al setembre i al 
febrer la setmana anterior a l'inici de les classes un programa d'activitats de 
benvinguda i orientació per als estudiants d'intercanvi, amb l'objectiu d'ajudar-los a 
familiaritzar-se amb la Universitat, la ciutat de Palma i la cultura local en general.  

El programa es compon d'un seguit de reunions informatives, complementades per 
activitats culturals, per tal que els estudiants internacionals tinguin l'oportunitat de 
conèixer altres estudiants, els seus tutors i el personal del Servei de Relacions 
Internacionals.  

Si t'interessa participar en aquestes activitats, marca la casella corresponent a la 
sol·licitud en línia. 
 

 
ACTIVITATS  

  

Setembre de 2013 i 
febrer de 2014 

Reunió de benvinguda. 

Setembre de 2013 i 
febrer de 2014 

Sessió informativa i visita a les 
instal·lacions del campus. 

Setembre de 2013 i 
febrer de 2014 

Visita guiada de dues hores a Palma. 
 

Setembre de 2013 i 
febrer de 2014 

Excursió. 
 

Setembre de 2013 i 
febrer de 2014 

Sopar. 

 

 

 ALLOTJAMENT 
 
La UIB no pot garantir allotjament als estudiants d'intercanvi.  
 
Algunes opcions són: 
 
 Residència d'estudiants al campus: <http://www.residenciauib.es/>. Només durant 
la teva primera setmana a Palma, a un preu molt especial.  
En fer una reserva, indica clarament que ets estudiant d'intercanvi de la UIB.  
La disponibilitat de places a la residència d'estudiants és limitada, per això recomanam 
fer la reserva al més aviat possible.  
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 Pisos compartits amb altres estudiants: en pots consultar la disponibilitat a la 
borsa d'allotjament de la UIB. S'actualitza regularment: 
<http://www.uib.cat/es/borsa/habitatge/>. 
 
 
 Altres opcions: <http://www.uib.cat/es/alumnes/Serveis/?contentId=160446> 
 
 
 
 ELS TEUS CONTACTES A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES B ALEARS  
 
Per a aspectes acadèmics: indica a l'assumpte del correu “Estudiant visitant de 
doctorat/màster” 
Centre d'Estudis de Postgrau - CEP  
Correu electrònic: postgrau@uib.es  
Telèfon: +34 971 17 28 64 
Fax: +34 971 25 95 75 
 
Per a qüestions relacionades amb la teva sol·licitud en línia: 
Servei de Relacions Internacionals 
Correu electrònic: alumnat.visitant@uib.es  
Telèfon: +34 971 17 26 49 
Fax: +34 971 17 27 63 
 


