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Preguntes freqüents 

Tal com estableix la Llei orgànica d’universitats, les universitats espanyoles, a més de 
l’oferta d’ensenyaments superiors oficials, recollida al catàleg de títols universitaris 
oficials, poden establir uns altres tipus d’ensenyaments, conduents a l’obtenció de 
títols propis i diplomes. 

Els estudis tracten de donar resposta a la demanda de la societat d’una formació 
permanent al llarg de tota la vida i adaptada a les necessitats de formació en 
distints sectors professionals. Per altra banda, en alguns casos, aquest tipus 
d’estudis constitueixen una forma de transferir a la societat els resultats de la 
investigació, del saber fer (know-how) dels grups de recerca, i duen així a terme una 
de les tres funcions de la Universitat: la docència, la recerca i la transferència del 
coneixement.  

Els estudis propis de la UIB són: Màster, Especialista Universitari, Expert Universitari, 
Curs d’Actualització Universitària, Diploma Universitari i Diploma. Això no limita 
l’organització d’altres activitats formatives, les quals condueixen a l’obtenció d’un 
certificat d’aprofitament.  

 

1. Què és un estudi propi? 

És un curs que respon a la demanda de formació continuada i especialitzada, de 
caràcter pràctic, adreçat principalment a persones que tinguin estudis universitaris.  

2. Quina diferència hi ha entre un màster oficial i un estudi propi? 

A l’Estat espanyol s’ofereixen estudis oficials i estudis propis. Els estudis oficials 
(grau, màster o doctorat) tenen l’aval de la universitat que els atorga i el 
reconeixement de l’Estat. Els estudis propis són avalats per la universitat que els 
atorga.  

A més, un màster oficial és formació avançada de caràcter especialitzat o 
multidisciplinari, orientada a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica 
professional, i que dona pas a estudis de doctorat. 

Els estudis propis són el conjunt d’estudis que han de superar un procés 
normatiu intern més flexible i diversificat a la mateixa 
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universitat, pensat per oferir una formació adaptada de forma àgil a la demanda 
social i laboral. 

 

 

 

A l’Estat espanyol el reconeixement en el mercat de treball d’un màster depèn tant 
del prestigi que tingui la institució que l’atorga com de la valoració del màster en el 
seu àmbit (que vindrà donada pel professorat que hi intervé, les assignatures 
cursades, el nombre d’edicions del programa...). En general, les empreses no tenen en 
compte si el títol és oficial o propi a l’hora de contractar un professional, sinó el 
prestigi del programa i el fet que aporti a l’estudiant els coneixements i les habilitats 
que exigeix el perfil que cerquen.  

3. Quin reconeixement tenen els estudis propis de la UIB? 

Des del punt de vista laboral, els estudis propis tenen ple reconeixement a tots els 
efectes, com ara la valoració de mèrits en els processos d’accés a la funció pública. 
Des del punt de vista acadèmic, en el sistema universitari espanyol, actualment 
es poden reconèixer part dels crèdits, generalment fins a un 15 per cent en un 
màster oficial. En l’àmbit internacional, depèn de la normativa de cada país. Amb 
caràcter general, tenen ple reconeixement.  

4. Què són els crèdits ECTS? 

ECTS és l’acrònim que prové de la denominació European Credit Transfer System i és 
la forma de mesurar la feina que han de fer els estudiants per adquirir els 
coneixements, capacitats i destreses per superar les diferents matèries del seu pla 
d’estudis. 

L’activitat dels estudis, 25 hores per crèdit, inclou el temps dedicat a les activitats 
lectives, l’estudi, les tutories, els seminaris, treballs, pràctiques o projectes, així com 
les hores exigides per a la preparació i realització d’exàmens i avaluacions. 

5. Qui expedeix els títols dels estudis propis? 

Els títols són expedits pel Rector de la UIB, en model normalitzat, i en queda 
constància al registre de títols de la Universitat. 

6. Quina és la titulació que 
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obtindré quan superi els estudis? 

Pels màsters, cursos d’especialista, d’expert i diplomes universitaris, diplomes i 
cursos d’actualització universitària, obtindràs un títol propi de la UIB. Pels cursos de 
formació contínua, obtindràs un certificat d’aprofitament o assistència. 

7. Amb el títol o certificat obtindré mèrits per presentar-me a oposicions o 
concursos? 

 

 

 

La formació que s’ofereix està plenament reconeguda, encara que dependrà de cada 
oposició o concurs que la formació sumi mèrits o no. Per a cada cas has de consultar 
les bases de la convocatòria i, en cas de dubte, fer la consulta a l’organisme que 
convoca la plaça. 

8. Com i quan puc matricular-me? 

Cada curs té un període de matrícula establert en funció de la data d’inici. La 
matrícula la pots formalitzar en línia en qualsevol moment a través de l’aplicació de 
matrícula de la nostra pàgina web. 

9. Quins són els mètodes de pagament? 

El pagament de l’import de matrícula es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit 
en línia o mitjançant un ingrés bancari, per això es facilitarà un document codificat.  

10. Es pot fraccionar el pagament de la matrícula? 

En general, sempre que l’import de matrícula sigui superior als 500 euros, hi ha la 
possibilitat de fraccionar-ne el pagament, encara que és necessari consultar les 
condicions particulars de cada curs. 

11. Quina documentació necessit per  matricular-me? 

Per formalitzar la matrícula, és necessari presentar: 

• Fotocòpia del DNI/NIE/passaport, que pots pujar a l’aplicació 
de matrícula. 

https://formacio.fueib.org/app/
https://formacio.fueib.org/app/
https://formacio.fueib.org/app/
https://formacio.fueib.org/app/
https://formacio.fueib.org/app/
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• Títol original o còpia compulsada de la titulació d’accés (aquesta còpia no és 
necessària per a les persones titulades a la UIB). Pots passar per les nostres 
oficines amb el títol o resguard del títol original i nosaltres te’n validarem la 
còpia. També pots enviar-ne una còpia compulsada per correu postal a 
qualsevol de les nostres oficines: 

o UIBTalent: edifici Sa Riera, c / de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n. 07012 
Palma. Horari d’atenció al públic: de les 11.30 a les 18.30 hores 

o UIBTalent: edifici de les instal·lacions esportives, campus universitari. 
ctra. de Valldemossa. km 7.5. 07122 Palma. Horari d’atenció al públic: 
de les 8 a les 15 hores 
 

• Fotografia de mida carnet, que pots pujar a l’aplicació de matrícula.  
 

12. Puc matricular-me a un estudi propi sense haver finalitzat els estudis 
universitaris? 

 

 

Sí, però cal tenir en compte que podràs obtenir el títol propi sempre que acreditis que 
has aprovat els crèdits pendents de grau abans de l’expedició de l’acta final. Si no, 
obtindràs un títol de diploma universitari. 

13. Puc matricular-me a un estudi propi si no tenc estudis universitaris? 

Sí, sempre que l’estudi propi així ho especifiqui en els criteris d’accés. Cada estudi 
estipula les condicions d’accés al seu programa, i marca també els criteris i 
condicions d’admissió. A la pàgina web del curs que t’interessi podràs trobar la 
informació. 

14. Tenc un títol estranger, és necessari homologar-lo? 

En cas que un alumne tingui una titulació estrangera, no cal homologar-la. Una 
vegada s’hagi matriculat al curs, haurà de presentar la titulació reglada compulsada i 
nosaltres ens encarregarem de fer una comprovació d’equivalència, per tal de 
comprovar quina titulació correspon a l’alumne una vegada acabi el curs. 

15. Convalidacions 

Pots sol·licitar el reconeixement d’aquelles assignatures que tu 
consideris coincidents amb part de l’estudi propi 

https://formacio.fueib.org/app/
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al qual et matricules.  

L’equip de direcció de l’estudi respondrà a la teva sol·licitud sobre la pertinença o no 
d’aquest reconeixement. 

16. Hi ha la possibilitat de sol·licitar préstecs o bonificacions per cursar els 
estudis? 

Si sou treballadors per compte d’altri, la vostra empresa, si així ho considera, pot 
sol·licitar la bonificació pertinent de l’import de matrícula a través de la FUNDAE. 

Aquest tràmit correspon a l’empresa, encara que des de CAEB Formació us poden 
oferir el servei de gestió administrativa per a l’aplicació de les esmentades 
bonificacions. Podeu demanar més informació al 971706014 o abarba@caeb.es  

Us recomanam consultar-ne acuradament els terminis i condicions.  

17. En quins casos es pot retornar l’import de la matrícula? 

Sempre que la baixa del curs se sol·liciti una setmana abans de l’inici d’aquest, o una 
vegada iniciat el curs en cas que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

 

 

a) Malaltia greu justificada 
b) Situació de discapacitat sobrevinguda 
c) Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques 

o familiars de l’estudiant 
d) Obtenció de plaça, en uns estudis no oferts a la UIB, en una altra universitat 

amb posterioritat a la matriculació 
e) Denegació del visat 
f) Una altra causa anàlogament excepcional 

L’anul·lació de matrícula suposa, en tots els casos, l’anul·lació de les condicions 
acadèmiques. 

L’òrgan competent estudiarà si és procedent, o no, la devolució de l’import de la 
matrícula. No obstant això, la Universitat retindrà, en concepte de despeses 
administratives, la quantitat que fixi la disposició normativa, que estableix un 25 per 
cent de l’import total de la matrícula anul·lada, a més de l’import 

corresponent a la part del curs ja 

https://www.fundae.es/
mailto:abarba@caeb.es
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executada.  

18. L’alumnat pot fer pràctiques en empreses o institucions? 

Hi ha dos tipus de pràctiques: 

• Curriculars: incloses en el pla d’estudis com a assignatura, pot ser optativa 
o obligatòria (vegeu les assignatures de cada curs) 

• Extracurriculars: gestionades pel DOIP (amb el vistiplau previ de la 
direcció del curs), no formen part del pla d’estudis, però en alguns casos 
són susceptibles de convalidació. Són pràctiques voluntàries i 
remunerades relacionades amb el curs. Podeu consultar-ne les condicions i 
normativa al següent enllaç. 

Per accedir a les pràctiques extracurriculars s’ha de fer la inscripció al DOIP 

Podeu consultar les ofertes de pràctiques al tauler d’ofertes del DOIP.  

19. Quines gestions són necessàries per fer les pràctiques en empreses o 
institucions? 

La FUEIB gestionarà el conveni de cooperació educativa i el pla de pràctiques, 
documents que se signaran en tots els casos abans d’iniciar les pràctiques a 
l’empresa. Podeu veure els documents al següent enllaç.  

20. S’ofereix algun tipus d’orientació professional per a estudiants i/o titulats 
de formació de postgrau? 

El DOIP ofereix un servei d’orientació professional, subvencionat pel SOIB, adreçat a 
universitaris/àries, on es podran tractar, entre d’altres, els temes següents: 

 

• Assessorament en recerca de feina 

• Millorar el currículum 

• Definir objectius professionals 

• Com fer una entrevista de treball 

• Marca personal 

• Tots aquells temes relacionats amb la recerca de feina 

El servei s’ofereix a Mallorca, Menorca i les Pitiüses. Per demanar cita, 
s’ha de fer a través del següent enllaç.  

https://fueib.org/archivo/510/8a758be9/condicions_normativa_grau_i_postgrau090119.pdf
https://doipcandidats.fueib.org/login/alumnos
https://fueib.org/ca/doip/319/oferta-doip
https://fueib.org/ca/doip/233/cerca-candidats
https://content.fueib.org/orientacio
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21. Quin tipus de certificat puc sol·licitar? 

Els diferents certificats que es poden obtenir i sol·licitar són: 

• Certificat de matrícula: apareix el nom i DNI de l’alumne, nom del curs, el 
nombre de crèdits ECTS, l’any d’impartició en què està matriculat  

• Certificat d’assistència: apareix el nom i DNI de l’alumne, percentatge 
d’assistència al curs amb equivalència d’hores, nom del curs, el nombre de 
crèdits ECTS i l’any  d’impartició 

• Certificat acadèmic: apareix el nom i DNI de l’alumne, nom del curs, el 
nombre de crèdits ECTS, l’any d’impartició i la relació de les assignatures amb 
nombre de crèdits ECTS, hores presencials i qualificació. Només es pot 
sol·licitar per a aquells cursos que tenen assignatures qualificables 

• Certificat d’aprofitament: apareix el nom i DNI de l’alumne, nom del curs 
superat, data de superació del curs, el nombre de crèdits ECTS i l’any 
d’impartició 

• Certificat de continguts: apareix el nom del curs, nombre de crèdits ECTS, 
l’any d’impartició i la relació de tots els continguts tractats al curs. Aquest 
certificat no inclou el nom de l’alumne, és genèric del curs 

Els preus aprovats al pressupost de la UIB per a l’expedició de cadascun dels 
certificats són: 

- Certificat de continguts: 35 euros 
- Altres tipus de certificats: 17,91 euros 

Les diferents sol·licituds s’han de fer a través de l’aplicació de matrícula. Per a 
certificats acadèmics únicament se certificaran les qualificacions registrades en el 
moment de la sol·licitud. Per a certificats d’aprofitament es podran sol·licitar si les 
actes del curs estan tancades. 

 

 

 

22. Com puc obtenir el títol? 

Una vegada finalitzat el curs i tancades les actes, rebràs un correu informatiu i un 
enllaç per sol·licitar-lo.  

https://formacio.fueib.org/app/
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El cost d’expedició és: 

- Màster: 189,21 euros 
- Especialista universitari, expert, diploma universitari o diploma, cursos 

d’actualització universitària: 87,68 euros 

La sol·licitud es fa a través de l’aplicació de matrícula. Tan aviat com hagis sol·licitat 
el títol, rebràs un resguard per correu electrònic amb un codi de verificació electrònic 
i amb validesa fins a la recollida del títol. 

23. On s’ha de recollir el títol? 

Tan aviat com estigui expedit, rebreu un correu electrònic amb el procediment a 
seguir per a la recollida. 

24. He perdut el meu títol, què puc fer?  

Presentar una sol·licitud al nostre servei uibtalent@fueib.org 

Posteriorment t’indicarem les taxes de publicació de la pèrdua al BOIB i, quan hagin 
transcorregut dos mesos, podràs pagar l’import corresponent a l’expedició del 
duplicat (36,82 euros) i recollir-lo. 

 

 

 

https://formacio.fueib.org/app/
mailto:uibtalent@fueib.org

