ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UIB

MÉS GRANS DE 45 ANYS

ACCés

Prova d’accés
Què és?

Qui s’hi pot presentar?

És l’avaluació dels coneixements de
persones més grans de 45 anys que els
atorga un requisit d’accés si la superen.

Tots els que tenen o fan els 45 anys dins
l’any natural en què es fa la prova i no tenen
assolit cap altre requisit d’accés.

Estructura de la prova

Quan es realitza la prova?

Prova escrita

Entrevista personal

Consta de tres exàmens
per apreciar la maduresa
i idoneïtat dels candidats
per seguir amb èxit estudis
universitaris, així com la seva
capacitat de raonament i
d’expressió escrita:

Una vegada superada la
prova escrita, la persona
interessada ha d’obtenir
l’aptitud mitjançant una
entrevista personal com
a condició necessària per
obtenir el requisit d’accés
per a l’admissió als estudis
de grau.
Aquesta entrevista valora
el grau de maduresa i
idoneïtat respecte als estudis
universitaris a què l’aspirant
vol accedir, i determina si
el candidat posseeix uns
coneixements mínims que li
possibilitin seguir amb èxit
els estudis.

Hi ha una única convocatòria per
any. La prova escrita es fa durant el
mes d’abril en divendres horabaixa,
i l’entrevista personal, durant la
primera setmana de maig.

• Llengua catalana
• Llengua castellana
• Comentari de Text

Com es calcula la qualificació?
Cada un dels exercicis es valora de 0 a 10 punts.
La qualificació de la prova escrita ha de ser la mitjana
aritmètica dels exercicis que la componen, sempre que la
qualificació de cada un dels exercicis sigui igual o superior a
4 punts.
Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació
igual o superior a 5 punts en la prova escrita i haver obtingut
l’aptitud a l’entrevista personal.

Quan i com m’hi he
de matricular?
Prova escrita: sol ser de quinze dies
dins el primer trimestre de l’any. S’ha
de formalitzar telemàticament per
UIBdigital.
Entrevista personal: se sol establir un
termini breu posterior a la publicació
dels resultats de la prova escrita.
Es formalitza presencialment a la
Unitat d’Atenció a l’Alumne o a les
seus universitàries, en cas de tenir
superada la prova escrita.

Quina correspondència té
amb els estudis?
Permet sol·licitar plaça a qualsevol
estudi de grau.

Quina validesa té?
No caduca i permet sol·licitar plaça
a qualsevol universitat espanyola.

Com em puc preparar per a la prova?

Puc millorar la qualificació?

A la pàgina <http://www.uib.cat/45/> trobareu els temaris
amb la bibliografia recomanada i els models d’exàmens
d’anys anteriors per preparar-vos per a la prova.
A més, hi ha alguns ajuntaments i alguns CEPA que ofereixen
cursos de preparació.

Una vegada superada la prova
d'accés, és possible millorar-ne
la qualificació presentant-se a
convocatòries posteriors.

Més informació
http://www.uib.cat/45
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Admissió
Qui pot sol·licitar l’admissió a estudis
de grau?

ADMISSIÓ

Poden participar en una convocatòria d’admissió
al grau els qui tinguin la prova d’accés per als
més grans de 45 anys superada.

Quan i com se sol·licita l’admissió a
estudis de grau de la UIB?
La convocatòria ordinària d’admissió general al grau sol ser durant el mes de juny
i, si queden places vacants, s’obre una convocatòria extraordinària a principis de
setembre.
La sol·licitud d’admissió es formalitza en línia mitjançant la plataforma UIBdigital.

Quantes places s’ofereixen?
Al procediment d’admissió general, per als qui
tenen el requisit d’accés per als més grans de
45 anys, es reserva un 2 per cent de les places
ofertes de cada estudi. Aquestes places després
s’adjudiquen, segons l’ordre de prelació establert,
entre les sol·licituds rebudes.

Direcció de l’Estratègia de Comunicació Interna i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat

Quin ordre de prelació
es té en compte per
a l’adjudicació de les
places?
Les sol·licituds s’ordenen
per nota d’admissió, i tenen
preferència els qui hagin
superat la prova d’accés a
la UIB.

Més informació
http://www.uib.cat/45
Tel.: 971 10 10 70
WhatsApp: 671 65 06 01
alumnes@uib.cat

