
 

MÀSTER

Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!

Dades específiques

Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears.
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n.
07012 Palma

                  
  E-mail: formacio@fueib.org
       Web: http://www.fueib.org/curs/mtaeivissa
       Telèfon: 971 17 24 31

Informació i matrícula

Director del curs:
- Dr. Onofre Martorell. Professor de la UIB a l’àrea d’Economia 
Financera i Comptabilitat. Director de l’Escola Universitària de 
Turisme del Consell Insular d’Eivissa.
- Dr. Eugeni Aguiló. Catedràtic d’Economia Aplicada de la UIB.
Nombre de places: Mínim: 12, màxim: 25
Modalitat: Presencial
Durada: 65 ECTS, dels quals 535 són hores presencials
Dates i horaris: Dos anys acadèmics, del 28 d’octubre de 2016 al  21 
d’abril de 2018,  10 o 15 hores setmanals, previsiblement els divendres 
i dissabtes. 
Lloc de realització: Escola Universitària de Turisme d’Eivissa
C/ Bes, 9. 07800 Eivissa
Termini de matrícula: Fins a l’inici del curs
Preu i terminis: La matrícula tindrà un cost de 4.000 euros gràcies 
a les ajudes aportades pel Consell Insular d’Eivissa.

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió de l’alumne o no realització del curs.

Per als treballadors en actiu el curs pot ser bonificable 
total o parcialment per la Fundació Tripartita. 
Demanau-ne més informació!

2016-17 i 2017-18

XXII MÀSTER EN

Gestió Turística
(MTA)

Títol propi de la UIB (65 ECTS)



Avaluació

Estructura 
Professorat

MÀSTER

En què consisteix?

El Màster en Gestió Turística (MTA) és un títol propi de la UIB que fa 21 
anys que s’imparteix i compta, per tant, amb una llarga trajectòria i 
reconeixement.

Es tracta d’un programa dirigit a desenvolupar el pensament estratègic i a 
dotar de les tècniques de direcció, lideratge i desenvolupament personal 
necessàries per a tot executiu, cosa que permetrà a l’estudiant 
especialitzar-se en la direcció d’empreses turístiques al més alt nivell. Tot 
això en un context internacional que permetrà compartir les experiències 
d’acadèmics i professionals.

En definitiva, es tracta de formar professionals competents, segurs de si 
mateixos, capaços d’assumir responsabilitats, prendre decisions i resoldre 
problemes generant èxits per a les seves empreses.

Per primera vegada es durà a terme a Eivissa; s’ha adaptat el programa 
perquè els treballadors de l’illa puguin compatibilitzar el curs amb la seva 
jornada professional.

Per poder ser avaluat, cal que l’alumne hagi assistit al 80 per cent de les 
sessions presencials de cada assignatura.

La valoració dels alumnes es fonamenta en l’avaluació contínua, basada 
en l’assistència i la participació, així com la superació de proves pràctiques 
i l’elaboració d’un projecte de fi de màster.

A qui va adreçat?

A llicenciats, diplomats i graduats, preferiblement de titulacions 
relacionades amb l'economia de l'empresa o el turisme.

La comissió acadèmica del curs podrà valorar l’accés de professionals 
sense titulació amb reconeguda experiència en el sector.

Titulacions que es poden obtenir

- Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB(65 ECTS). 
Per als alumnes amb titulació universitària.

- Diploma Universitari de Gestió Turística (MTA). Títol propi de la 
UIB(65 ECTS).  Per als alumnes amb accés a la Universitat.

- Diploma de Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB(65 ECTS)  
Per als alumnes sense accés a la Universitat.

- Anàlisi Econòmica del Turisme (2 ECTS)

- Leadership Skills (4 ECTS)

- Direcció de Persones i Gestió del Talent (4 ECTS)

- Finances Corporatives (4 ECTS)

- Implementació de Sistemes de Qualitat (3 ECTS)

- Direcció de Màrqueting (3 ECTS)

- Anàlisi i Reflotament Financer (2 ECTS)

- Direcció d’Empreses d’Hoteleria (3 ECTS)

- Gestió de la Marca en Turisme  (2 ECTS)

- Gestió Mediambiental d’Empreses Turístiques (2 ECTS)

     Màster en Gestió Turística (MTA) (65 ECTS)  

Primer
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- Direcció Estratègica (4 ECTS)

- Qualitat de Serveis i Atenció al Client (3 ECTS)

- Communication and Negotiation Skills  (2 ECTS)

- Creativitat i Innovació (2 ECTS)

- Finances Hoteleres (2 ECTS)

- Anàlisi de Viabilitat de Projectes (4 ECTS)

- eDistribution i Revenue Management (2 ECTS)

- Social Media i Community Management (2 ECTS)

- Direcció Turística Internacional  (3 ECTS)

- Planificació i Turisme Sostenible (2 ECTS)

- Meetings, Incentives, Conventions and Events (MICE) (2 ECTS)

- Màrqueting Experiencial (2 ECTS)

PROJECTE  (6 ECTS)
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Quines sortides professionals tindré?

En qualsevol àmbit de la direcció d’empreses turístiques, tant en 
establiments individuals o que pertanyen a petits grups, com en qualsevol 
departament. També es pot optar per la consultoria en àmbits específics 
com el màrqueting hoteler o les finances.

Atesa l’experiència de vint edicions, hem constatat que els alumnes del 
MTA majoritàriament es decanten per incorporar-se a les principals 
cadenes hoteleres nacionals o internacionals, que els reconeixen els 
estudis i els proposen plans de carrera interns passant per diferents 
establiments de tot el món, però sempre en llocs de treball relacionats 
amb la gestió i direcció de serveis.


