Càtedra Santander-UIB d’Innovació i Transferència del
Coneixement
La UIB i el Banc Santander tenen subscrit, des de l’any 2014, un conveni de
col·laboració per crear la Càtedra Santander-UIB d’Innovació i Transferència del
Coneixement (CSUIT), l’objectiu de la qual és donar suport a activitats adreçades a
transferir els resultats d’investigació de la UIB; promoure la innovació i la cultura de la
transferència; millorar l’eficiència de la gestió acadèmica; facilitar l’accés a programes
de formació continuada, i reforçar la projecció internacional de la Universitat.

Principals activitats dutes a terme el curs acadèmic 2018-19
 Suport a la iniciativa RLL2030. La UIB lidera el debat sobre iniciatives innovadores
en els emplaçaments estratègics de la proposta RLL2030.

 Suport a l’organització de les jornades La UIB amb Europa, que tenen com a
objectiu acostar a la comunitat universitària les persones clau de la Comissió
Europea per crear un diàleg fluid per incentivar la internacionalització de la UIB.

 Suport a l’organització de la V Jornada d’Innovació i Transferència de la UIB: les
licitacions de contracte del sector públic.

 Participació a l’SmartCity Expo World Congress sobre ciutats intel·ligents.
 Suport a la realització del projecte PAula Balears, novembre de 2018.
 Participació en el Mobile World Congress.
 Organització de la I trobada Marroc-Balears per a la millora de l'eficiència
energètica a la Mediterrània. Rabat.

 Col·laboració amb l’EPS de la UIB en la FIRST LEGO League. Iniciativa adreçada a
despertar l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia.

 Suport a l’activitat Ciència per a Tothom 2019.
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 Col·laboració amb TEDx Arxiduc. Divulgació científica i transferència de
coneixement.

 Programa Explorer de suport a l'emprenedoria en el marc del programa nacional
Explorer Joves amb Idees, impulsat pel Banc Santander.

 Col·laboració en la creació del Servei de Drons Científics per a l’oferta de drons en
la recerca.

 Suport a la Smartplatform de visualització de dades provinents de sensors IoT a
través del portal SmartGraph.

 Col·laboració amb el programa divulga.uib.cat de divulgació científica per a grups
de recerca.

 Suport a l’Herbari Virtual del Mediterrani Occidental de recull d’informació i una
àmplia galeria d'imatges de les plantes vasculars de les terres de la conca de la
Mediterrània occidental.

 Suport a la participació en el XXIII Encuentro de Alumni España, Burgos.
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