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Gestió de
Polítiques
Públiques

Títol propi de la UIB (66 ECTS)

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

Insta�acions 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!

Directores
Joana Maria Socias Camacho: professora titular d’universitat de 
Dret Administratiu amb experiència en gestió pública.
Teresa Riera Madurell: catedràtica de Ciències de la Computació i
Intel·ligència Artificial i membre del grup assessor del Comissari 
Europeu de Ciència i Innovació.

Coordinadors
Jaime Tovar Jover: director de l’Escola Balear d’Administració 
Pública.
Antoni Serra Puig: interventor del Consell de Mallorca.

Nombre de places
Mínim: 20 alumnes.
Màxim d’alumnes previst: 30 (de curs complet) (es permetran 5 
alumnes més per mòdul).
Si les sol·licituds de matrícula superen el nombre màxim, es farà una 
selecció entre els sol·licitants.

Modalitat
Semipresencial amb videoconferències a Eivissa i Menorca.

Dates i horaris
De setembre de 2018 a maig de 2019.
Els dijous i divendres de 16.30 a 20.30 hores.

Lloc 
UIB i seus universitàries d’Eivissa i de Menorca.

Termini de matrícula
Durant el mes de juny. Consultau a la web el calendari de 
preinscripció i documentació a presentar.

Preu i terminis
El preu del màster, gràcies al conveni signat amb la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, és de 1.500 
euros per la matrícula del curs complet.

Per a les persones que vulguin cursar un únic mòdul el cost de 
matrícula serà de 300 euros.

Possibilitat de pagar en tres terminis, en cas de matrícula completa: 
600 euros en el moment de formalitzar la matrícula i dos terminis 
de 450 euros (als mesos d’octubre i de desembre).

 

MÀSTERFundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Informació i matrícula

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



EstructuraPresentació

La incorporació a la funció pública de noves persones amb talent, que 
disposin d'una formació sòlida, innovadora i crítica de la gestió pública, 
així com la consolidació i millora de la formació i les capacitats de les 
persones que actualment presten serveis a l'Administració (especialment 
en llocs de responsabilitat directiva), són dos motius bàsics per 
emprendre aquesta iniciativa de formació universitària en gestió de 
polítiques públiques.

Aquest postgrau està emparat per un conveni entre la UIB, la FUEIB, el 
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. Gràcies al finançament 
del Govern i del Consell, es podrà oferir un preu de matrícula que incentivi 
el col·lectiu destinatari a cursar-lo. El fet que els gestors públics tinguin una 
bona formació revertirà en tota la població de les Illes Balears.

Aquest estudi ha de fomentar la recerca que es pugui fer en aquest àmbit, 
especialment important en aquests moments de canvi en les 
administracions públiques.

A qui s’adreça?

A empleats públics de tots els nivells que tinguin una titulació universitària 
o equivalent, a més de les persones amb una titulació universitària oficial 
obtinguda els cinc darrers anys.

(Consultau els criteris de selecció a la web.)

MÀSTER

Avaluació

Per poder ser avaluat cal assistir al 80 per cent de cada un dels mòduls que 
conformen el curs.

La qualificació final serà la corresponent a la nota obtinguda del treball 
final.

L’alumnat que cursi únicament un mòdul haurà de fer i superar les proves 
d’avaluació establertes al mòdul que hagi realitzat. 

Titulació

Títol «Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la 
UIB (66 ECTS)» per a l’alumnat que realitzi i aprovi el curs complet.

L’alumnat que cursi únicament un dels mòduls obtindrà el títol de «Curs 
d’Actualització Universitària (sobre el mòdul realitzat). Títol propi 
de la UIB (10 ECTS)».

Professorat

El professorat del curs està integrat per acreditats especialistes en matèria 
de polítiques públiques. Es tracta d’un conjunt variat de catedràtics i 
professors universitaris, alts càrrecs, funcionaris de les administracions 
locals, autonòmiques, estatal i europea i professionals d’altres tipus 
d’entitats, que han estat seleccionats en funció de la seva especialització i 
el coneixement de la matèria específica que han d’impartir al curs. 

La llista exhaustiva de professorat es pot consultar a la pàgina web de la 
FUEIB. 

Mòdul I: Política i Democràcia (10 ECTS)
· Introducció a les idees polítiques.
· Ciutadania, inclusió i exclusió.
· Estat del benestar, crisi econòmica i construcció europea.

Mòdul II: Polítiques Públiques en el Nou Escenari de la Unió Europea 
(10 ECTS)

· El sistema institucional de la UE i la presa de decisions.
· Compromís amb el món: l’acció exterior de la UE.
· Polítiques de la UE.

Mòdul III: Organització i Actuació del Sector Públic. El Nou Paper de 
la Ciutadania (10 ECTS)

· Models innovadors d’administració i gestió pública.
· Entendre el funcionament de les administracions públiques.
· Modernització del sector públic.

Mòdul IV: Responsabilitat i Sostenibilitat en la Gestió Pública (10 
ECTS)

· Presència del sector públic a l’economia.
· Hisenda pública. Contractació responsable.
· Pressuposts participatius i perspectiva de gènere.

Mòdul V: Innovació en la Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques 
(10 ECTS)

· Dimensió social i regulatòria de la transformació digital a les AP.
· Gestió eficient dels serveis i avaluació de les polítiques públiques.
· Innovació en la gestió pública per a l’apoderament ciutadà.

Mòdul VI: Valors, Direcció, Lideratge i Gestió de Persones (10 ECTS)
· Les persones com a motor per a l’honestedat, l’eficàcia i l’eficiència d’un 

sector públic al servei de la ciutadania.
· Gestió de persones i equips de treball.
· Planificació de recursos humans.

Dins cada mòdul hi ha conferències i taules rodones a les quals es permetrà 
l’accés a les persones interessades.
Consultau el programa complet a la web.
 

Entitats co�aboradores


