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Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International 
 

La Universitat de les Illes Balears i Meliá Hotels Internacional (MHI) varen crear, l'any 
2002, la Càtedra d'Estudis Turístics Meliá Hotels International. El conveni signat l'any 
2014 substitueix els documents de col·laboració anteriors i defineix els objectius de la 
càtedra següents: desenvolupar accions formatives conjuntes d'alt nivell sobre el 
turisme; fomentar l'intercanvi del coneixement, professionals i investigadors entre 
ambdues entitats; facilitar l'estudi i la recerca sobre el turisme; desenvolupar accions 
per promocionar la qualitat en la docència i la recerca en turisme; accions per 
fomentar les pràctiques formatives dels alumnes al si de la companyia; accions per 
consolidar a la UIB els estudis de grau i postgrau de turisme, i afavorir-ne la 
internacionalització, així com fomentar la sostenibilitat i la responsabilitat social 
corporativa en el sector turístic. 

Principals activitats dutes a terme el curs acadèmic 2018-19 

 Seminaris de responsabilitat corporativa. Participació de professionals de MHI en 
les sessions vinculades a l'assignatura de Responsabilitat Social i Ètica 
Empresarial, impartida en els graus de Turisme i d’Administració d’Empreses.  

 Atorgar una beca de pràctiques internacionals.  
 Desenvolupar de manera conjunta el projecte SAVE (aigua & energia), que ha 

consistit a fer una anàlisi estadística per determinar possibles línies de millora en 
el programa de MHI i implementar noves eines proposades per la UIB, a més 
d'establir línies de col·laboració futura amb models predictius i edificis amb zero 
emissions de CO2 i baix consum d’aigua. 

 Col·laboració en el programa de promoció dels estudis d’Enginyeria i 
Matemàtiques de l’EPS. 

 Signatura d’un conveni per continuar les activitats de la càtedra el 2019. 
 Atorgar 5 beques a estudiants per cobrir el cost de la matrícula de l’expert 

universitari en E-Tourism: Comercialització i Màrqueting en Línia(títol propi de la 
UIB, 24 ECTS) i fer les pràctiques al MHI. 
 


