Dades específiques

Un campus ple d’oportunitats!
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

2018-19

Directors del curs:
Bartolomé Deyá Tortella. Degà de la Facultat de Turisme de la UIB.
Professor d’Economia de l'Empresa. Codirector de la Càtedra Melià
d'Estudis Turístics de la UIB.
Juan Ramón Ramírez Mesquita. Propietari i CEO de M3 Tourism Forums.
Especialista en organització d'esdeveniments per a professionals del
sector i en comercialització turística.
Amanda Picornell Brunet. Freelance, responsable de l'organització
d'esdeveniments en M3 Forums i especialista en esdeveniments nàutics
(Superyacht Cup, Boat Xou, etc).
Nombre de places: 25 màxim.
Modalitat: Presencial.
Durada: 30 ECTS – 150 hores de formació, que inclouen classes, sortides,
visites, trobades i entrevistes amb professionals.
Dates i horaris: Del 23 d'octubre de 2018 a abril de 2019.
Dimarts i dijous de 17.00 a 21.00 hores.
Lloc de realització: Aula Màster, Edifici Arxiduc Lluís Salvador, Campus
UIB.
Termini de matrícula: Fins al 19 d'octubre o fi de places.
Preus:
2.250 euros per als alumnes que es matriculin abans de 30 de juny.
2.500 euros per als alumnes que es matriculin després de 30 de juny.
Existeix la possibilitat de fraccionar la matricula en tres pagaments.

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN

MICE

( Meetings, Incentives,
Conventions and Events)
Títol propi de la UIB (30 ECTS)
IV EDICIÓ

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de
l'alumne o anul·lació del curs.

Consulta'ns si aquest curs és bonificable total o parcialment per la
Fundació Estatal per a l'Ocupació.

Informació i matrícula

Instal·lacions Esportives
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni
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mice.uib.es
YoOrganizoEventos.com
www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.org/curs/mice
Telèfon: 971 25 96 96

T'agradaria treballar en l'organització
d'esdeveniments? Aquest és el teu curs!
Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionals.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | 971 259 697

ESPECIALISTA
UNIVERSITARI

Presentació
T'agradaria treballar en l'organització d'esdeveniments i MICE?
Esdeveniments musicals, esportius, nàutics, viatges d'incentius, congressos...
Si aquest és el món que t'apassiona..., aquest és el teu curs!
L’alumnat que faci aquest curs rebrà formació específica sobre el funcionament de
l'organització d'esdeveniments i altres segments MICE, millorant així la seva ocupabilitat
al sector.
La gestió d'esdeveniments i MICE requereix que l'alumne conegui l'estructura i el
funcionament d'aquest tipus d'empreses, les tendències més actuals totes les etapes
que s'han de seguir a l'hora d'organitzar un esdeveniment, des que arriba una petició
d'un client fins que el servei ha finalitzat: detecció de les necessitats dels clients,
identificació dels principals actors del sector MICE, el paper de la intermediació en el
sector, la gestió de proveïdors, la producció d'esdeveniments, els controls de qualitat, els
DMC...
El curs, amb més de 150 hores de formació, inclou classes pràctiques i visites a empreses
i instal·lacions del sector MICE, amb l'objectiu que l'alumne conegui la realitat
empresarial del sector. El curs compta amb la participació de professors i professionals
de reconegut prestigi al sector de l'organització d'esdeveniments i altres segments del
sector MICE del nostre país. Aquesta combinació garanteix un alt grau de connexió amb
la realitat empresarial del sector MICE de les nostres illes.
El curs inclou pràctiques formatives en empreses del sector de l'organització
d'esdeveniments i altres segments del MICE (empreses DMC, agències receptores
(incoming, hotels, venues, etc.).

A qui va dirigit?
El curs d’Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events)
es dirigeix a totes les persones que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en
l'ampli conjunt d'empreses que formen part de la cadena de valor del sector de
l'organització d'esdeveniments i altres segments del sector MICE.
Aquest curs està enfocat a totes les persones que volen obtenir una formació avançada
per exercir llocs de responsabilitat en el sector de l'organització d'esdeveniments,
reunions, viatges d'incentius, convencions, congressos, etc. (sector MICE).

Estructura

Pràctiques a les empreses

MÒDUL 1

MÒDUL 2

MÒDUL 3

Fonaments i
objectiu
del MICE
(28 horas)

Tipologies
d'esdeveniments
i actors del
sector MICE
(28 horas)

Producció i
postproducció
d'esdeveniments
(34 horas)

Més del 85 per cent dels alumnes que varen fer aquest curs ja fan feina!

Professorat

Especialista universitari en MICE

MÒDUL 4

MÒDUL 5

Gestió i
administració
d'esdeveniments
(30 horas)

Marketing
i comunicació
en el sector MICE
(30 horas)

El curs combina classes pràctiques, visites, conferències i entrevistes
amb professionals del sector... Més de 150 hores de formació d'alt nivell!

Els nostres alumnes
Sortides professionals
Els alumnes que acabin el curs obtindran formació específica que els permetrà
desenvolupar la seva carrera professional en les diferents empreses que formen part de
la cadena de valor del sector de l'organització d'esdeveniments i altres segments del
sector MICE, com són:
• Agències d'organització d'esdeveniments i MICE
• Agències DMC (Destination Management Company)
• Empreses de serveis receptores
• Empreses d'allotjament
• Empreses de restauració
• Agències de viatge
• Freelance en organització d'esdeveniments
• Operadors turístics
• Agències de comunicació d'empreses i entitats públiques
• Organismes públics.

Tots els alumnes del curs realitzaran 330 hores de pràctiques formatives en empreses de
reconegut prestigi de la cadena de valor del sector MICE.
Aquestes pràctiques permetran a l'alumne conèixer de forma directa la realitat del sector i
millorar la seva experiència professional en el sector MICE, augmentant així les seves
possibilitats d'ocupació futures.
Aquells alumnes que per motius personals o professionals no puguin dur a terme les
pràctiques curriculars, excepcionalment podran convalidar-les per experiència professional
en el sector o substituir-les per un treball final de major extensió.

Xema: “Recomano
aquest curs a tot aquell
que estigui plantejant-se
l'opció d'ampliar els seus
estudis, despuntar i
diferenciar-se”

Alba: “El curs ens ha
donat l'oportunitat de
conèixer i establir relació
amb els millors
professionals del sector”

Neus: “Agraeixo
personalment haver
format part de la primera
edició d'aquest curs. Sense
ell no hauria estat possible
introduir-me al món de
l'organització
d'esdeveniments”

Pere Pau: “Ha estat
una experiència molt
gratificant tant en
l'àmbit acadèmic com
en l'àmbit pràctic. Molt
recomanable”

Alicia Polo. Gerent i propietària de Lux the Golf Guide
Almudena Soriano. Directora comercial Port Calanova
Amanda Picornell. Freelance (Boat Show, M3 Forums, Superyacht Cup…)
Antoni Costa. Professor d’Economia Aplicada, UIB
Antonio Balibrea. Organitzador Ibiza Gay Pride.
Bartolomé Deyá. Degà de la Facultat de Turisme, UIB
Bruno Pons. Director comercial, Morgana Hotel Group
Carmen Peñas. Director of Sales and Marketing en Jumeirah Port de Soller
Damon Mark. Director General. Sport Player Internacional
David Thompson. Propietari i gerent de Kumulus Group
Denis Saro. Propietari de Senderos de Mallorca
Esther Garcia. Professora de Psicologia, UIB
Felipe de la Cruz. Organitzador d’esdeveniments i propietari del Restaurante Ublo
Felipe Menéndez. CEO, Contemporánea Music
Gabriel Mulet. Cap de Comunicació , Coca-Cola Iberian Partners
Jesús Cuartero. Director comercial en Transfer Class
Joaquín Caldentey. Subdirector general de Garden Hotels
Juan Franch. Professor del Dret Privat, UIB
Juan Ramón Ramírez. CEO i propietari de M3 Forums
Leopoldo Navarro. Director general deSistemas Integrales de Seguridad 360
Margarita Méndez. Gerent Mallorca Convention Bureau
Maria Comas. Directora, PMI Events
Margarita Munar. Manager Cubic Consultores
Maria Antonia Garcia. Professora de Màrqueting, UIB
Natalie Alagna. Country Manager AIM Group
Neus Garcia. Head of Groups & MICE. World 2 Meet
Nicolas Ostrovsky. Director general Hilton Sa Torre
Patricia Horrach. Professora d’Economia Financera i Comptabilitat, UIB
Pedro Homar. Gerent de la Fundació Palma 365
Pedro Oliver. Gestor de projectes i expert en MICE
Peter Ostrovsky. CEO of Selfcitotest

