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Qui s’hi pot presentar?

Entrevista personalFase de valoració
Estructura del procediment d’accés

MÉS INFORMACIÓ
http://www.uib.cat/40

ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UIB

MÉS GRANS DE 40 ANYS

Procediment d’accés amb acreditació professional

Tots els que tenen o fan els 40 anys dins l'any natural en 
què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés, 
no tenen assolit cap requisit d'accés i acrediten experiència 
laboral o professional en relació amb l'estudi de grau per al 
qual sol·liciten l'accés.

Què és?
És un procediment d'accés i admissió 
que permet valorar l'experiència 
laboral i professional de la persona 
sol·licitant i apreciar-ne la maduresa i 
idoneïtat per seguir amb èxit l'estudi 
de grau triat.

Segons els barems de valoració publicats, es farà una 
valoració dels mèrits presentats per cada candidat. El resultat 
serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà que el 
candidat ha superat la fase de valoració si obté una puntuació 
de 5 o més punts.

Els apartats de la baremació són:
• Experiència laboral o professional desenvolupada en les 
famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a 
la qual estigui vinculat l'estudi de grau escollit (màxim 6 punts).

• Formació relacionada amb l'estudi escollit i acreditada 
amb els certificats corresponents (màxim 2 punts). 
• Coneixements de català, acreditat (màxim 1 punt). 
Puntua exclusivament el nivell més alt obtingut.
• Coneixements de terceres llengües, acreditats (màxim 1 punt).  
Puntua exclusivament el nivell més alt obtingut de cada llengua.

Una vegada superada la fase de 
valoració, es convocarà, mitjançant la 
pàgina web de la UIB, el sol·licitant a 
l’entrevista i li indicarà el lloc, el dia i 
l’hora en què tindrà lloc. 
A l'entrevista es valorarà i apreciarà la 
maduresa i idoneïtat dels candidats 
per seguir amb èxit l'estudi de grau 
triat. Els criteris que s'hi han de 
valorar, com a mínim, són: maduresa, 
motivació, idoneïtat de la formació 
prèvia i idoneïtat de l'experiència 
laboral o professional.
El resultat de la fase d’entrevista 
personal serà d’apte o no apte.

Tel.: 971 10 10 70
WhatsApp: 671 65 06 01

alumnes@uib.cat

Quantes places s’ofereixen?

Quan i com es fa la matrícula?
•  Fase de valoració: gener   
 • Entrevista personal: febrer/març

Presencialment al campus universitari/ seus universitàries

Quina documentació s’ha de presentar?
• Full de sol·licitud
• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
• Currículum
• Carta de motivació 
• Documentació acreditativa d’experiència laboral
• Documentació acreditativa del coneixement de 
català i terceres llengües, si escau.

Quina validesa té aquest 
procediment d’accés?
Té validesa exclusivament a la 
UIB per accedir al curs acadèmic que 
s’iniciarà després d’obtenir-la i no és 
vàlida per a cursos posteriors.

Es reserva un 1 per cent del total 
de places. A la pàgina web podeu 
consultar els graus que ofereixen 
places per aquesta via d’accés.


