
Junta FEE

07·02·2023



Ordre del dia Junta FEE - 07 febrer, 2023

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Informacions del deganat.

3. Informes d’Autoavaluacions del Grau en Administració d'Empreses i del 

Grau en Economia per a la renovació de l’acreditació.

4. Informació sobre la modificació dels Plans de millora dels graus de GADE 

i GECO.

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la normativa sobre els Treballs 

Fi de Grau dels graus de la FEE.

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la normativa sobre ampliació 

de matrícula dels graus de la FEE.

7. Premis extraordinaris i certificats de excel·lència dels Graus de la FEE del 

curs 2021-22.Assumptes de tràmit.

8. Assumptes de tràmit.

9. Torn obert de paraules.



1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior



2. Informacions del deganat



Informacions del deganat

a) Inici del programa “Estudiants a l’Empresa” (sortides de camp a empreses punteres) 
amb la col·laboració del Cercle d’Economia de Mallorca, Robot S.A., Roig i la 
Fundació Universitat-Empresa.

Vídeo (aquí)

b) Aula de graus insonoritzada i equipada per fer actes híbrids amb el cofinançament 
de la FEE i el vicerectorat d’Economia i Infraestructures.

c) Signatura de conveni marc de col·laboració amb l’associació d’empreses Mallorca 
Design District a Son Bugadelles.

Nota de premsa (aquí)

d) Aprovació i inici del taller transversal “Introducció a Python per a economistes”.

Més informació (aquí)

e) Accions de mobilitat: Conveni SICUE amb la Universitat Pompeu Fabra.

f) Proposta de l’equip deganal per continuar les Juntes de Facultat en línia sempre que 
la convocatòria no requereixi format presencial.

https://www.youtube.com/watch?v=RyC4-ZBnmtc
https://diari.uib.cat/Hemeroteca/La-UIB-signa-un-conveni-de-collaboracio-amb.cid726591
https://fee.uib.cat/Portal-de-lAlumnat/Tallers-Transversals/


3. Informes d’Autoavaluacions del Grau en Administració d'Empreses i 

del Grau en Economia per a la renovació de l’acreditació



4. Informació sobre la modificació dels Plans de millora

dels graus de GADE i GECO



5. Aprovació, si s’escau, del canvi de normativa de TFG 

(adaptació Real Decreto 822/21)



Canvi de normativa de TFG

Motivació: 
Incorporació de l’obligatorietat de l’exposició en acte públic del TFG davant del tutor 
degut al Real Decreto 822/21.

Canvis:
• L’article 12.3 es modifica, incorporant-hi:

“A més del lliurament del TFG en format digital, els alumnes n’han de fer una 
exposició pública davant del tutor. Cada professor/a organitzarà l’exposició 
pública dels treballs que tutoritza d’acord amb les directrius que estableixi el 
coordinador del TFG.”

• Altres canvis menors de reescriptura i fusió d’alguns aspectes que s’havien 
modificat anteriorment.

Aquests canvis seran d’aplicació pel proper curs acadèmic 2023-2024.



6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la normativa sobre 

ampliació de matrícula dels graus de la FEE



7. Premis extraordinaris i certificats de excel·lència dels Graus de la FEE 

del curs 2021-22.



Proposta d’estudiants premis extraordinaris

curs acadèmic 2021-22

• D’acord amb l’article 47 del Reglament Acadèmic del curs 2021-22, a 

cada estudi es pot concedir un  premi per  cada  setanta

estudiants o  fracció titulats amb una  nota mitjana de l’expedient

igual o superior a 8.

• La proposta pel curs acadèmic 2021-22 és:



Proposta d’estudiants per Certificat d’Excel·lència de la FEE 

curs acadèmic 2021-22

• A tots els estudiants del curs 2021-22 que, per la quota fixada per 

l’article 47 del Reglament Acadèmic, no poden obtenir premi

extraordinari, però han obtingut una nota mitjana de l’expedient igual 

o superior a 8.00, la Facultat d’Economia Empresa atorga un 

certificat d’excel·lència.

• La proposta pel curs acadèmic 2021-22 és:



8. Assumptes de tràmit.



9. Precs i preguntes



MOLTES GRÀCIES !!!!



fee.uib.cat

@FEEUIB

@FEE_UIB


