
DOSSIER DE PREMSA 

 

La Universitat Oberta per a Majors de la UIB inaugura el curs acadèmic  

2009-2010 amb dos nous diplomes d'especialització 

 

Enguany quasi 600 alumnes s’han matriculat a la UOM 

 

La Universitat Oberta per a Majors, la UOM, es va posar en marxa l’any 1998 amb 

l’objectiu de dur a terme un projecte educatiu per a aquest sector de població. Des 

d’aquell moment i fins a l’actualitat, la UOM s’ha consolidat en projectes, en nombre 

d’estudiants i en projecció social. 

 

La UOM s’adreça a persones adultes de més de cinquanta-cinc anys amb estudis 

primaris que estiguin interessades a realitzar alguns dels programes o de les activitats 

que es duen a terme a la Universitat, a les seus universitàries, als centres universitaris 

municipals i en altres llocs que puguin acordar-se.  

 

A més dels títols propis en forma de diplomes presents a Mallorca, Menorca i Eivissa, 

els certificats i les activitats complementàries, la UOM disposa d'uns espais nous. El 

primer, anomenat Nous Projectes, on es preparen nous programes i activitats adaptats a 

les demandes de l’alumnat i a les línies estratègiques de la formació permanent dirigida 

als adults grans des de la Universitat. I, el segon, els Programes Internacionals, d’on 

destaquen la Universitat Internacional d’Estiu per a Majors, amb l’objectiu d’acostar 

l’educació, la cultura i la societat dels diferents països europeus als programes 

d’aprenentatge permanent per a gent gran de les diferents universitats europees que 

ofereixen aquests tipus de programes.  

 

Novetats UOM 

Enguany com a novetat la UOM ofereix dos diplomes d'especialització de cent hores 

cada un: Literatura Contemporània i Evolució de la Vida a l'Univer. Van adreçats als 

alumnes que han finalitzat el Diploma Sènior. 

 

Dades UOM 

En el nou curs acadèmic s’han matriculat fins ara 577 alumnes.  

Hi ha 72 alumnes més que el curs passat. 

La mitjana d’edat és de 63 anys.  

L’alumne més jove té 53 anys i el major 82.  

Hi ha més dones matriculades que homes.  

 

D’aquests 577 alumnes:  

• 222 alumnes són matriculats en el cicle del Diploma Sènior. 

• 85 són matriculats en el Diploma Sènior Superior 

• Hi ha 190 preinscripcions als diplomes d’Especialització 

 


