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Com a passa addicional i decisiva en la internacionalització dels estudis de grau de Turisme
oferts per la Facultat de Turisme de la UIB, i amb la ferma voluntat d’enfortir la formació en
idiomes dels nostres estudiants, a partir del proper curs posa’m en marxa el Recorregut
Internacional en Anglès.
Els estudis del Grau de Turisme s’oferiran als tres primers cursos en dos grups: un grup en
horari de matí i un altre grup en horari d’horabaixa. Els ensenyaments del grup en horari de
matí, a més de les assignatures pròpies d’idiomes, oferiran un conjunt d’assignatures
impartides en anglès. En el cas de les assignatures optatives de quart curs, sols s’oferirà un
grup en horari de horabaixa. Les assignatures impartides en anglès se poden consultar a:
http://fturisme.uib.es/digitalAssets/208/208203_as_ang_nou.pdf
Les classes del grup en horari d’horabaixa s’impartiran íntegrament en català i castellà, menys
les assignatures pròpies d’idiomes (anglès i alemany/francès).
Aquells alumnes que acompleixin una sèrie de requisits, i com a recompensa per l’esforç
realitzat, obtindran en el Suplement Europeu al Títol el Recorregut Curricular Internacional. Els
requisits necessaris per aconseguir el Recorregut Curricular Internacional, seran els següents:
1. Haver superat un mínim de 30 crèdits ECTS d’assignatures del Grau en Turisme de la
UIB en anglès (no s’inclouen les assignatures específiques de llengua anglesa)
2. Satisfer almenys un dels dos següents requisits:
o

Haver realitzat una estada d’un curs acadèmic a una universitat estrangera
(estudiant en una llengua estrangera), superant un mínim de 48 ECTS

o

Haver realitzat una estada d’un semestre acadèmic a una universitat
estrangera (estudiant en una llengua estrangera) superant un mínim de 24
ECTS, i superar 24 crèdits ECTS addicionals d’assignatures del Grau en Turisme
de la UIB en anglès

3. Realitzar el Treball Fi de Grau en anglès
4. Realitzar el Practicum I i Practicum II fent un ús intensiu d’una llengua estrangera, o
superar 18 crèdits ECTS addicionals d’assignatures del Grau en Turisme de la UIB en
anglès
Els alumnes que hagin realitzat assignatures en anglès a la UIB tindran prioritat a l’hora de
seleccionar places per realitzar part dels estudis a l’estranger (Erasmus, convenis bilaterals,
etc)
En qualsevol cas, al Suplement Europeu al Títol s’indicarà el nombre de crèdits i assignatures
cursades en anglès, així com les estades realitzades a l’estranger, també per als alumnes que
no verifiquin tots els criteris necessaris per poder obtenir el «Recorregut Curricular
Internacional».
La realització d’assignatures impartides en anglès, conjuntament amb la formació rebuda a les
assignatures pròpies d’idiomes (anglès i alemany/francès), permetrà als estudiants del grau de
Turisme acabar els estudis amb un alt nivell de formació en idiomes. L’objectiu és formar

professionals altament qualificats i amb un alt domini dels principals idiomes al sector turístic,
un dels aspectes més valorats en el mercat de treball, facilitant i millorant així la seva
incorporació al mercat laboral, més encara en un sector tan competitiu i globalitzat com el
sector turístic.
Per a aquells alumnes de primer cus que així ho desitgin, durant el mes de setembre
s’organitzarà un curs de reforç d’anglès.

