Activitats institucionals
Obertura de l’any acadèmic 2014-15 el dia 18 de setembre de 2015, a la sala d’actes de
Son Lledó, amb la lliçó inaugural a càrrec del doctor Miquel Roca Bennàsar, professor
titular de Psiquiatria, amb el títol «Anatomia de la melancolia».
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2014-15 de la Seu de la Universitat a Eivissa i
Formentera i cerimònia de graduació de l’any 2013-14 el dia 2 d’octubre de 2014.
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2014-15 de la Seu de la Universitat a Menorca i
cerimònia de graduació de l’any 2013-14 el dia 9 d’octubre de 2014.
Visita a la UIB de la senyora Núria Riera, consellera d’Educació, Cultura i Universitats
del Govern balear, el dia 1 d’octubre de 2014.
Lliurament dels premis de recerca Montserrat Casas, el dia 31 d’octubre de 2015 a
l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.
Defunció el dia 16 de novembre de 2014 del doctor Antoni Badia i Margarit, doctor
honoris causa per la Universitat de les Illes Balears.
La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears premia la UIB en reconeixement de
l’estreta col·laboració institucional, el dia 23 de gener de 2015.
El Rector assumeix la presidència del G9 d’Universitats durant el primer semestre de
2015. Reunió dels rectors del G9 els dies 29 i 30 de gener de 2015.
Acte d’investidura de la doctora Maria del Mar Bonet i Verdaguer com a doctora
honoris causa de la UIB, el dia 19 de febrer de 2015, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador.
Acte de presentació del retrat de la doctora Montserrat Casas Ametller, exrectora de la
Universitat, el dia 18 de març de 2015, a Son Lledó.
Visita el dia 21 d’abril de 2015 del doctor Svjetlan Berkovic, ambaixador de la
República de Croàcia, i del senyor Miquel Capellà, cònsol honorari de Croàcia.
Lliurament dels premis Cangur a Son Lledó, el dia 27 d’abril de 2015.
Visita a la UIB del senyor Francisco Pérez de los Cobos, president del Tribunal
Constitucional, el dia 29 de maig de 2015.
Visita a la UIB del senyor Rafael Van Grieken, director de l’ANECA, el dia 8 de juny
de 2015.
Visita a la UIB el dia 23 de juny de 2015 del senyor Juan Manuel López Nadal, cònsol
general d’Espanya a Hong Kong.
Cerimònies de graduació de l’any acadèmic 2014-15 a Palma, els dies 20, 21, 22, 23, 28
i 29 de juliol i els dies 2, 3 i 4 de setembre de 2014, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador.

Cerimònia de graduació de la UOM, any acadèmic 2014-15, el dia 16 de juliol, a la sala
d’actes de Son Lledó.
El Rector va presentar les propostes de la UIB als diferents partits polítics que
concorrien a les eleccions autonòmiques del dia 24 de maig de 2015.
Lliurament a la UIB del Premi “Tolo Güell a la mallorquinitat”, apartat intel·lectual, en
la seva tercera edició, el 23 de juliol de 2015, al Centre de Cultura SA NOSTRA.
Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes Balears.
El Rectorat ha donat assistència i suport als actes institucionals, d’inauguració o
cloenda, de signatura de convenis amb empreses i institucions i actes d’inauguració o
cloenda de congressos, en els quals ha participat el Consell de Direcció.

