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Política i objectius 

 

Títol 
Grau d'Administració  d'empreses 

Grau d'Economia 

Centre Facultat d'Economia  i Empresa 

 

Els nostres objectius fonamentals són oferir una docència de grau i postgrau d'alta 
qualitat orientada a desenvolupar al màxim les competències professionals i personals 
dels nostres estudiants, i desenvolupar una investigació científica enfocada a 
l'excel·lència. Ens plantegem tots dos objectius per contribuir al desenvolupament, 
creixement i competitivitat de la nostra economia i per augmentar el benestar de la 
societat en el seu conjunt. 

Volem ser una Facultat de referència i prestigi reconegut nacional i internacionalment 
capaç d'atreure, retenir i motivar al talent en tots els col·lectius que la formem: 
estudiants, docents i investigadors, i personal d'administració i serveis. El nostre 
compromís permanent és el crear valor per a la societat a través de la transmissió i 
generació de coneixement orientat a donar resposta als reptes i a solucionar els 
problemes que limiten o amenacen el benestar social i econòmic. Per a aconseguir tot 
això, les nostres accions han de guiar-se per criteris d'eficiència, transparència i 
sostenibilitat.  

A la nostra Facultat compartim els mateixos valors que defensa la Universitat de les 
Illes Balears com són la integritat, la igualtat i la solidaritat. Volem ser propers i afavorir 
la unió així com una convivència que respecti la pluralitat. A més, creiem en l'esforç i la 
perseverança com a motors de progrés i creixement de les persones, i ens 
comprometem a reconèixer els mèrits que s'aconsegueixin per aquestes vies per 
afavorir la justícia i l'equitat .  

Ens sentim fortament arrelats a la nostra terra i als nostres valors i sobre ells volem 
construir i impulsar una societat basada en el coneixement que sigui cada dia més 
justa, més equitativa i més avançada. 

 

Missió 

Un dels nostres objectius fonamentals és formar a persones que desitgin desenvolupar-se 
professionalment en l'àmbit de l'economia i l'administració d'empreses. Per a això, hem de 
fomentar i utilitzar models educatius rigorosos, innovadors i d'alta qualitat que permetin transferir 
coneixements científics sòlids. L'educació que oferim al conjunt d'estudiants ha de garantir que 
aquests adquireixen les competències necessàries i també que aprenen a aplicar-les 
adequadament per assegurar el seu èxit professional en el futur. Les competències 
especialitzades, tècniques, generalistes i transversals, han de capacitar-los per adaptar-se a les 
demandes dels  entorns actuals, canviants i complexos, i per plantejar i resoldre amb èxit 
problemes professionals de certa complexitat, tant individualment com treballant en equip. El 
nostres estudis cerquen fomentar la inquietud per la formació continua i cobrir les necessitats 
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formatives al llarg de la vida professional de les persones. 

Un altre dels nostres objectius principals és generar i transmetre coneixements científics en 
l'àmbit de l'economia i l'administració d'empreses, tant bàsics com a aplicats, que siguin 
innovadors, capdavanters i beneficiosos per a la societat. Amb aquest objectiu, hem d'impulsar, 
desenvolupar, recolzar i facilitar el capital humà amb competències sòlides per a la investigació 
científica rigorosa, innovadora i de qualitat i, així mateix, posar-la al servei de la societat amb 
l'objectiu de millorar els nivells de benestar de forma sostinguda. S'ha d'atreure, retenir i motivar 
al personal docent investigador altament qualificat i compromès amb la docència de qualitat i la 
investigació científica a nivell d'excel·lència. Hem de liderar la R+D+i (recerca, desenvolupament 
i innovació) en el nostre camp de coneixement a la nostra Comunitat Autònoma, i mantenir una 
posició destacada, rellevant i de referència a nivell nacional i internacional. 

 

Visió 

Volem projectar-nos com una Facultat dinàmica, moderna i internacionalitzada, amb una 
governança eficaç, compromesa amb les TIC, transparent, amb vocació de servei i orientada a 
donar respostes a les necessitats de tota la comunitat universitària (estudiants, personal docent 
i investigador i personal d'administració i serveis) i de la societat que ens acull. Ens veiem com 
una institució compromesa profundament amb la millora continuada com a via per tendir a 
l'excel·lència en la docència i en la investigació. 

Desitgem atreure als millors estudiants nacionals i internacionals, que mostrin un alt grau de 
compromís amb la seva formació i que estiguin motivats per realitzar un gran esforç. Després 
de completar la seva fase de formació, desitgem que hagin desenvolupat un sòlid pensament 
crític i la capacitat d'aplicar, transferir i generar nou coneixement, materialitzant així el retorn de 
la inversió que la societat ha realitzat. Volem que els nostres estudiants aconsegueixin nivells 
excel·lents d'acompliment i que mostrin una clara i ferma vocació de servei en l'exercici de la 
seva professió. 

Volem ser un referent autonòmic, nacional i internacional, quant a qualitat en la docència. Per 
això ens veiem com una institució capaç d’atraure a professorat nacional i internacional 
altament qualificat. Volem modernitzar els nostres sistemes i processos educatius, per la qual 
cosa apostem decididament per invertir en formació i en la millora continuada del nostre 
professorat. 

Ens veiem com un centre capaç de conformar equips d'investigació amb persones altament 
qualificades que desenvolupin investigació capdavantera, d'alta qualitat i amb un impacte 
rellevant en la generació de coneixement a nivell nacional i internacional. L’assoliment d'aquest 
objectiu no es podrà aconseguir sense cercar i afermar aliances amb universitats i/o centres 
d'investigació internacionals. La nostra darrera raó de ser és posar al servei de la societat tot un 
conjunt de coneixements nous i d’avanços científics que contribueixin al desenvolupament de la 
nostra Comunitat Autònoma, en particular, i de tota la societat, en general. 

Volem liderar, facilitar i fomentar la col·laboració estreta i constant amb empreses i organismes 
del nostre entorn i internacionals. Aquesta col·laboració ha d'abastar àmbits de docència i 
d'investigació amb l'objectiu estratègic de dinamitzar la R+D+i en la nostra Comunitat 
Autònoma. 

Desitgem obtenir certificacions externes, tant nacionals com a internacionals, que acreditin els 
sistemes de gestió de la  qualitat que ja tenim implantats en els nostres estudis. D'aquesta 
manera volem retre comptes de forma transparent i creïble davant els nostres grups 
d'interessats (comunitat acadèmica, administracions públiques i societat). 
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Valors 

A més d'assumir com a propis els valors adscrits per la Universitat de les Illes Balears 
d'integritat, igualtat i solidaritat, també creiem i defensem fermament la llibertat com a valor 
fonamental que ha d'imperar a la nostra Facultat. 

Volem ser una institució conformada per persones íntegres, responsables, ètiques i justes que 
estiguin compromeses amb la igualtat d'oportunitats, la solidaritat, la generositat, l'altruisme i la 
integració, respectant la diversitat de tot tipus, el debat i la tolerància, l'ús de les idees, la raó i la 
paraula. 

Per aconseguir els alts nivells de qualitat i excel·lència que desitgem en totes les nostres 
accions, ens comprometem amb el rigor i la transparència a diferents nivells: acadèmic, científic, 
professional i personal. Amb aquest rigor aspirem a fomentar i mantenir un sòlid esperit crític en 
la cerca de la veritat. 

Creiem que la meritocràcia ha d'imperar en tots els àmbits dins de la nostra Facultat, i 
conseqüentment, la perseverança, l'esforç i el reconeixement han de jugar un paper fonamental 
dins del nostre sistema de processos. 

Ens definim com una institució compromesa fortament amb el seu territori i defensora de la seva 
cultura que ens dóna identitat, convençuts que a través d'ella podem projectar-nos cap a 
l'exterior de forma diferenciada i atractiva, i integrar-nos en un món cada vegada més global i 
internacionalitzat. 

 

Línies estratègiques 

Eix Objectius 
Alumnes: accés, admissió, tutoria, suport, 
participació… 

Eficiència 

Millora contínua 

Transparència 

Proximitat 

Gestió i desenvolupament del pla 
d’estudis: horaris, metodologies, gestió 
administrativa, pràctiques, mobilitat, activitats 
de formació integral, reunions… 

Innovació i modernització 

TICs 

Sistemes de garantia de la qualitat i millora 
contínua 

 

Personal docent i d’administració i serveis: 
formació, motivació, selecció… 

Atracció, retenció i motivació del talent 

Excel·lència investigació 

Captació de recursos 

Eficiència i formació 

Desenvolupament i carrera professional 

Grups d’interès externs i la societat en 
general: relacions amb col·legis professionals, 

Estrènyer i fomentar la col·laboració 
organismes públics i privats en tots els formats 
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centris de pràctiques, convenis… possibles 

Foment del debat 

 

 

Rendició de comptes i comunicació interna 
i externa: imatge, informació pública, 
internacionalització… 

Transparència 

Millora d'imatge  pública i presència en xarxes 

Acreditació i certificació 

 

Recursos materials, tecnològics i serveis: 
tecnologia, aules… 

Millorar i modernitzar les instal·lacions amb 
recursos materials i tecnològics: espais 
públics, aules, sales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 


