
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ A LA UIB CURS

2021/2022 Convocatòria de juny

Com heu de formalitzar la preinscripció?

La sol·licitud de plaça es fa en línia a través 

de la UIBdigital
a) Fer l'enquesta obligatòria de preinscripció per a alumnes de nou ingrés.

b) Tornar a sol·licitud d'admissió a grau i clicar el botó "Emplena sol·licitud"

c) Posau els estudis per ordre de preferència (fins a 6) (mirau que quedi guardada).

Calendari de preinscripció i matrícula

Preinscripció: de l’1 de juny al 2 de juliol (a les 14h)

SI  HEU  FET  LA  PBAU  O  ACCÉS  A  >25/45  ANYS  A  LA  UIB  NO  US

DEMANARAN DOCUMENTACIÓ.

ASSIGNACIÓ DE PLAÇA:

1a llista d’admesos: 15 de juliol  Matrícula: del 15 al 19 de juliol 

2a llista d’admesos: 21 de juliol  Matrícula: del 21 al 23 de juliol

(HEU DE MATRICULAR O RESERVAR PLAÇA A CADA LLISTA

PER NO SORTIR DEL PROCÉS)

3a llista d’admesos: 27 de juliol  Matrícula: del 27 al 28 de juliol

Heu  de  matricular-vos  per  no  perdre  la  plaça.  Quedareu

automàticament en llista d’espera si heu de millorar posició.

Els tràmits de preinscripció, consulta d’admissió i matrícula es fan a través de la

UIBdigital des del web www.uib.cat

Consultau tota la informació a preinscripcio.uib.cat



IMPORTANT:  La  reserva  de  plaça  pendent  de  l'admissió  a  una  altra

universitat serà fins al 7 d'agost a les 14.00 hores i  s'ha de sol·licitar

mitjançant UIBdigital. Si en aquest termini no han formalitzat matrícula,

sortiran del procés d'admissió i perdran la plaça adjudicada. 

Funcionament de les llistes d'admesos

ALUMNES ADMESOS EN ELS ESTUDIS DE PRIMERA OPCIÓ PODEN:

A) Acceptar la plaça: formalitzar la matrícula 

B)  Acceptar  la  plaça  de forma condicional:  fer  una reserva  de plaça  (pendent  de

l'admissió d'una altra universitat o del reconeixement de crèdits).

SI NO FORMALITZA MATRÍCULA O FA RESERVA, PERDRÀ LA PLAÇA

ALUMNES  ADMESOS  A  SEGONA  O  SUCCESSIVES  OPCIONS  PODEN:

A) Acceptar la plaça:  formalitzar la matrícula

B)Acceptar  la  plaça  de  forma  condicional:  fer  una  reserva  de  plaça  (pendent  de

l'admissió d'una altra universitat o del reconeixement de crèdits).

SI NO FORMALITZA MATRÍCULA O FA RESERVA, PERDRÀ LA PLAÇA

ALUMNES SENSE CAP PLAÇA ADJUDICADA

Podrà apuntar-se a la següent llista per obtenir plaça en algun dels estudis sol·licitats i

que estan oberts. Aquesta possibilitat no estarà disponible a la darrera llista.

MATRÍCULA

Com es formalitza la matrícula?

1. Ompliu el formulari a través de la UIBdigital

2.  Si  teniu  alguna  condició  que  redueix  el  preu  de  la  matrícula  (família  nombrosa,

minusvalidesa, matrícula d'honor...) heu de dur la documentació adient a la Seu de la UIB a

Menorca.

NOTA:  Si  us  voleu  matricular  com  a  becaris,  heu  d’indicar  matrícula     becari   al

formulari  de matrícula i  fer  la  sol·licitud  de beca a  www.mecd.gob.es a partir  del  mes

d’agost de 2021.

 Amb cita prèvia!

Horari del Centre Municipal Universitari

Matins: Dillun, dimecres i divendres, d’11 a 13h

Capvespres: Dimarts i dijous de 17 a 20h

http://www.mec.es/
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