POLÍTICA DE GESTIÓ UIBTalent
El departament UIBTalent de la FUEIB s’encarrega de gestionar els estudis propis de postgrau i de
formació continuada de la UIB. Així, la gestió de l’oferta universitària d’estudis propis és un dels nostres
grans objectius, com també ho són la gestió de cursos adreçats a estudiants i graduats universitaris,
cursos de formació a la carta per a empreses, cursos d’especialització, seminaris i altres activitats de
formació avançada.
També oferim formacions de certificats de professionalitat amb l’objectiu final d’acostar els diferents
departaments de la UIB i l’alumnat universitari i/o titulats recents a les empreses pròpies de cada sector.
Els nostres PRINCIPIS per a una gestió de QUALITAT es concreten en:





El compromís final d’UIBTalent, i de la FUEIB, és acostar el món acadèmic de la Universitat o la
formació per a l’ocupació a la realitat del context social i empresarial en què vivim. En aquesta
interrelació s’enriqueixen tant el sector acadèmic —que s’acosta a la realitat—, les empreses —
que tenen accés directe a personal qualificat—, com l’alumnat —que té més facilitat d’inserció
laboral.
UIBTalent té com a valor afegit el contacte directe amb tota la comunitat universitària de les Illes
Balears, la qual cosa garanteix la qualitat dels docents que imparteixen la formació.
Un altre detall és el contacte per part de la FUEIB amb les empreses de pràcticament tots els
sectors, cosa que facilita la posterior inserció de l’alumnat que hagi participat en les nostres
formacions, així com la detecció de necessitats noves per a accions formatives futures.

Tot això amb la participació dels treballadors, formadors i altres col·laboradors. Amb aquest objectiu,
doncs, s’establiran i es mantindran sistemes eficients de comunicació, tan interns com externs, per assolir
els objectius plantejats i els compromisos adquirits pel departament.
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