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Criteris per a la reserva de videoconferència 
 

A causa del gran nombre de reserves de videoconferència, des de Campus 
Digital consideram oportú establir uns criteris per organitzar les reserves, i que 
aquests estiguin a l’abast de totes les persones que vulguin sol·licitar una 
reserva per utilitzar les aules de videoconferència. 
 
 

Ordre de prioritat 
 

1. Estudis de grau que s’imparteixen per Campus Digital Illes 

2. Estudis de postgraus oficials  

3. Estudis de postgraus no oficials  

4. Altres cursos  

5. Reunions diverses per videoconferència  

6. Sol·licituds externes de la UIB  

  
A totes les peticions que arribin de cada tipus de les reserves anteriors, excepte 
de la primera (Estudis de grau que s’imparteixen per Campus Digital Illes), se’ls 
aplicarà una valoració segons uns criteris que, des del servei, es consideren 
significatius. A la graella següent apareix la valoració que es tindrà en compte a 
l’hora de saber la prioritat de les peticions fetes.  
 
 

Criteris Valoració 

S’imparteix conjuntament amb altres universitats 
(interuniversitari) 

3 punts per cada 
universitat 

S’imparteix a les seus universitàries de Menorca i 
Eivissa i Formentera 

3 punts per cada seu 

Antiguitat1 2 punts per cada any ja 
impartit 

Nombre d’alumnes2 1 punt per alumne 

 

És per això que, quan sol·liciteu una reserva, ens heu de indicar i/o explicitar al 

màxim aquestes característiques, així serà més senzilla la seva valoració.   
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Exemple:   

Arriba una petició de reserva per fer un màster oficial interuniversitari amb dues 

universitats espanyoles i la seu de Menorca, s’imparteix per segona vegada i 

es preveu que tindrà un nombre elevat d’alumnes (10). 

 

 

Valoració 

 

Criteris Valoració 

S’imparteix conjuntament amb altres 
universitats (interuniversitari) 

3 punts 2 universitats= 6 
punts 

S’imparteix a les seus universitàries de 
Menorca i Eivissa i Formentera 

3 punts 1 seu= 3 punts 

Antiguitat 2 punts 0 anys= 1 punts 

Nombre d’alumnes (10) 1 punt 10 alumnes= 10 
punts 

Total 20 punts 

 

 

1 L’antiguitat es manté en els casos de cursos de doctorat que s’han transformat en màsters. 
2 Només és aplicable a sol·licituds d’estudis de postgrau amb antiguitat. 

                                                 


