
 PLA DE FORMACIÓ DE LA UIB DE L'ANY 2016 (PAS i PDI)

Indicadors Formació PAS I PDI Formació específica PDI TOTAL

1. Accions formatives planificades 83 77 160
2. Accions formatives no planificades 22 0 22
3. Accions formatives anul·lades 5 18 23
4. Accions formatives realitzades 100 59 159
5. Total d'hores dels cursos 886,50 417,00 1.304
6. Places ofertes 2.409 1.439 3.848
7. Places cobertes (admesos) 2.635 1.269 3.904
8. Percentatge places cobertes/places ofertes 109,38 88,19 101,46
9. Certificats d'aprofitament 1.207 417 1.624
10. Certificats d'assistència 507 385 892
11. Renúncies/Baixes 921 467 1.388
12. Cost * 40.621,72 19.350,52 59.972,24
13. Inversió per alumne 15,42 15,25 15,36
14. Inversió per hora ** 72,54 97,24 79,01

15. Grau mitjà de satisfacció del PF UIB (valors del 0 al 4) 
mitjana valor curs i valor professor

3,26 3,37 3,32

16. Oferta de cursos d'altres universitats del grup G9 26 14 40
Notes explicatives:
12. Cost: el cost total del pla inclou cost de material (llibres, fotocòpies, etc.) a més dels cursos del campus virtual G9 i altres accions externes.
* S'ha de tenir present que hi ha cursos impartits per determinats serveis que no suposen cap cost,  ja que es consideren part de les seves funcions, i 
altres que estan subvencionats.
13. Inversió per alumne: la relació entre el cost total del pla i el nombre d'admesos.
14. Inversió per hora: la relació entre el cost total del pla i el nombre d'hores fetes.
** El càlculdel PAS s'ha fet sense tenir en compte les hores dels cursos de l'EBAP-UIB (96 hores), les hores del curs de català (80 hores) 
i de 29,50 hores del Servei de Prevenció, perquè els cursos obligatoris entren dins les seves funcions: 765,50-96-80-29,50= 560 560
** El càlcul del PDI s'ha fet sense tenir en compte els cursos de Campus Extens (218 hores). GLOBAL 560+199= 759,00

PDI   417-218= 199,00
15. El grau mitjà de satisfacció de l’alumne és la valoració global sobre els continguts dels cursos i la valoració global del professorat que ha impartit el curs. 


