«Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)»
IV Edició. Any acadèmic 2022-23
Criteris objectius a utilitzar i calendari de preinscripció i matrícula
Percentatge de
places
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Personal funcionari de carrera o personal laboral fix de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o
del Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms,
que ocupi llocs directius, de cap de servei o amb nivell 26 o
superior. Antiguitat a l’administració en anys, mesos i dies.
Personal funcionari de carrera o personal laboral fix de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o
del Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms,
que no compleixi les circumstàncies de l'apartat anterior.
Antiguitat a l’administració en anys, mesos i dies.
Personal funcionari de carrera i personal laboral fix d'altres
administracions públiques de les Illes Balears i del sector públic
institucional. Antiguitat a l’administració en anys, mesos i dies.
Personal funcionari interí i altre personal laboral de qualsevol
administració pública de les Illes Balears i del sector públic
institucional. Antiguitat a l’administració en anys, mesos i dies.
Persones amb titulació universitària oficial (estudis universitaris,
ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau
superior, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny
de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior, o
qualsevol altra estudi que, d’acord amb la legislació orgànica
estatal en matèria d’educació, es consideri educació superior).
Obtingut en els anys acadèmics, 2016-17, 2017-18, 2018-19,
2019/20 i 2020/21 .Nota expedient acadèmic.
Persones amb titulació universitària oficial (estudis universitaris,
ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau
superior, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny
de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior, o
qualsevol altra estudi que, d’acord amb la legislació orgànica
estatal en matèria d’educació, es consideri educació superior).
Obtingut amb anterioritat a l’any acadèmic 2016-2017 .
Nota expedient acadèmic.
Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%
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L’antiguitat a l’Administració o al sector Públic es mesurarà en anys, mesos i dies
prioritzant a les persones amb major antiguitat (Llei 70/1978, de 26 de desembre, de
reconeixement de serveis previs a l’Administració Pública). En cas d'empat es resoldrà tenint en
compte la declaració de la renda de 2021 afavorint les rendes inferiors.

Pels grups 5è i 6è es tendrà en compte la nota de l’expedient acadèmic prioritzant les
notes més altes. En cas d’empat es resoldrà tenint en compte la declaració de la renda
de 2021 afavorint les rendes inferiors.
Es reservarà una plaça per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33% i el
criteri de selecció serà afavorint les persones amb un percentatge major.
Si queden places lliures en alguns dels col·lectius, es redistribuiran seguint els
percentatges indicats, exceptuant el grup 5è que serà sempre el 30%.
Cada una de les persones sol·licitants podran demanar plaça únicament en un dels 6
grups (de l’1 al 6), tot tenint en compte que el grup 5è i 6è està reservat exclusivament
per aquelles persones que no compleixen amb el requisit dels 1r a 4t.
Les persones amb una discapacitat reconeguda podran sol·licitar plaça, com a màxim,
en dos grups: el 7è i el que correspongui de l’1 al 6, tot tenint en compte que el grup 5è
i 6è està reservat exclusivament per aquelles persones que no compleixin amb el
requisit dels grups 1r a 4t.
S'estableix el següent calendari de preinscripció i matrícula i s'obrirà també
simultàniament la preinscripció i matrícules per mòduls, fins a un màxim de tres
mòduls per sol·licitant, que no es resoldrà fins haver tancat la distribució de places al
curs complert i aplicant els mateixos criteris.
L’elecció de tres mòduls la podran sol·licitar alumnes que volen cursar únicament una
part del màster i també aquelles persones que tot i sol·licitar plaça al màster tenen
interès en cursar una part en cas de no admissió.

Calendari de preinscripció i matrícula:
1. Preinscripció: Fins el 12 de setembre. Les persones interessades hauran de
formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/MGESTP i hauran
d’incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons
model que podeu obtenir a la pàgina web.
2. Publicació de la llista provisional d’alumnat admès: 14 de setembre
3. Període d’al·legacions: Fins el 20 de setembre
4. Publicació de la relació definitiva de persones admeses: 22 de setembre
5. Formalització de matrícula amb aportació documental: Fins el 30 de setembre

