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La universitat    
que s’adapta a tu

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una 
universitat no presencial que té la missió de facilitar la 
formació de les persones al llarg de la seva vida a partir 
de les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

El model educatiu de la UOC és dinàmic, innovador i 
flexible, i permet que adaptis els estudis al teu ritme 
de vida.

Actualment estudien a la UOC 77.500 persones, 
distribuïdes en 142 països, i hi ha 85.700 graduats   
de les diferents titulacions.

25 anys d’experiència en 
e-learning

La primera universitat online del món

El 1995 va néixer la UOC amb la idea de traslladar el 
coneixement i les classes a internet: així va néixer la 
primera universitat en línia del món. El que llavors 
era només un somni, vint-i-cinc anys més tard és una 
realitat. La UOC s’ha convertit en el referent de la 
formació universitària en línia, amb una comunitat 
formada per més de 200.000 persones connectades 
des de més de 142 països. 

El model de la UOC li permet estar present a tot el 
món. Gràcies a les aules virtuals globals i les aliances 
mundials. La UOC participa en els principals fòrums i 
xarxes internacionals de referència en educació superior 
i recerca; treballant amb organismes internacionals, 
estaments governamentals i universitats i institucions 
de diferents països, i desenvolupant projectes de 
recerca internacionals, que milloren el nostre món. 
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La UOC i els seus títols 
pertanyen de ple dret 
a l’espai europeu d’ensenya-
ment superior (EEES) 

Autoritzada i inscrita des de la seva creació en el 
Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) del 
Ministeri d’Educació amb el núm. 54, la UOC forma part 
de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES), 
basat en els principis establerts en la Declaració de 
Bolonya. Tant els títols oficials de grau i de màster 
universitari impartits per la UOC i registrats al RUCT 
com la resta de titulacions pròpies de la UOC gaudeixen 
dels avantatges de ser reconeguts a tots els països 
membres de l’EEES. 

En el marc de l’EEES, les titulacions oficials de la 
UOC han estat aprovades pel Consell d’Universitats 
i autoritzades pel Ministeri d’Educació del Govern 
d’Espanya.

Com s’estudia a la UOC

En aquest sentit, és un model que garanteix que  
puguis aprendre d’una manera semblant a com 
treballes: comunicant-te i movent-te per la xarxa.  
Per això, un dels valors afegits és que et garanteix   
les competències digitals. El teu aprenentatge és   
el centre de l’activitat formativa.

Des de qualsevol indret i en qualsevol moment, et 
pots gestionar el temps, planificar el ritme d’estudi 
i construir l’itinerari acadèmic. És un model educatiu 
que facilita l’accés als recursos d’aprenentatge  
siguis on siguis, de manera que et permet integrar   
la formació en la teva vida.

Un model educatiu que et 
permet integrar la formació  
en la teva vida
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El Campus Virtual, l’Aula   
i la Biblioteca

El Campus Virtual és l’espai virtual on et pots 
comunicar i relacionar amb tot l’entorn 
universitari: hi ha les aules de cada assignatura,  
la Biblioteca Virtual, la Secretaria i la Borsa de treball, 
entre altres.

L’Aula Virtual és el lloc des d’on et pots relacionar 
amb el professorat de les assignatures i amb els 
companys de grup de manera permanent, i on se 
solucionen els dubtes sobre els continguts docents 
individualment i col·lectivament.

La Biblioteca Virtual et facilita l’accés a tots els 
recursos d’informació (revistes electròniques 
acadèmiques, bases de dades, butlletins de 
notícies, documents i altres recursos, tant propis 
com procedents d’altres centres d’informació). 
D’altra banda, a la Biblioteca disposes de serveis 
personalitzats i d’enviament del fons físic de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Estudiant

Recursos
d’aprenentatge

Avantatges i activitats 
culturals

Recursos per al 
desenvolupament
professional

Companys
de l’aula virtual

Professor 
col·laborador

Activitats d’Alumni:
actualització i 

networking

Nucli virtual d’aprenentatge dirigit 
pel professorat propi de la UOC Àmbit d’interrelació,

serveis i vida universitària

Secretaria virtual

Tutor

Pla docent i 
avaluació contínua

Seus
territorials

Espais de relació
i intercanvi

Biblioteca
Virtual

Model d’aprenentatge   
de la UOC

Actualment, més del 89 %   
del professorat és doctor
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El professorat

El professorat de la UOC és un facilitador de 
l’aprenentatge. T’ajuda i et guia perquè el procés 
d’ensenyament s’ajusti al teu ritme. El nostre objectiu 
és que sempre trobis suport i ajuda; per tant, la UOC 
posa a la teva disposició:

- Professorat propi. És el responsable dels aspectes 
acadèmics en l’organització i el funcionament d’una  
o de diverses àrees de contingut i, especialment,   
de les tasques de coordinació amb altres professors.

- Tutors. Tenen com a missió acompanyar-te i 
orientar-te durant la teva trajectòria acadèmica a la 
UOC. Fan un seguiment del teu expedient i són els teus 
interlocutors principals en tot el que necessitis de la 
UOC i que no estigui circumscrit a l’àmbit estricte d’una 
assignatura.

- Professors col·laboradors. Guien el teu procés 
d’aprenentatge en les matèries que cursis, t’ajuden 
a assolir competències i a planificar el temps segons 
les teves necessitats en el marc d’un aprenentatge 
continu.

Recursos per a 
l’aprenentatge

La UOC ha creat recursos d’aprenentatge 
propis, dividits en mòduls, per a cadascuna de les 
assignatures amb l’objectiu de facilitar-te el procés 
d’aprenentatge.

Cada mòdul respon a un gran nucli o centre d’interès 
de l’assignatura i conté glossaris, índexs bibliogràfics, 
exercicis d’autoavaluació i d’avaluació contínua, 
etc., necessaris per a assolir les competències. 
La Universitat també posa al teu abast materials 
complementaris de lectura o de consulta.

El material docent és flexible i mòbil, capaç d’adaptar-
se a les teves necessitats específiques en cada situació.
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Graus

Administració i Direcció d’Empreses

Antropologia i Evolució Humana (URV, UOC) (*)

Arts

Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science)

Ciències Socials

Comunicació

Criminologia

Disseny i Creació Digitals

Dret

Economia

Educació Social

Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 

Enginyeria Informàtica

Gestió i Administració Pública (UOC, UB)

Història, Geografia i Història de l’Art (UOC, UdL)

Humanitats

Llengua i Literatura Catalanes

Logopèdia (UVic-UCC, UOC) (*)

Màrqueting i Investigació de Mercats

Psicologia

Relacions Internacionals

Relacions Laborals i Ocupació

Tècniques d’Interacció Digital i Multimèdia

Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC, UVic-UCC)

Turisme

Dobles titulacions de grau

Dret i Administració i Direcció d’Empreses

Administració i Direcció d’Empreses i Turisme

Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses

Doctorats

Administració i Direcció d’Empreses (UPC, UPM, UPCT, UOC)

Bioinformàtica (UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC)

Educació i TIC (e-learning)

Humanitats i Comunicació

Salut i Psicologia

Societat de la Informació i el Coneixement

Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Turisme (UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, 
USC, US, UVIGO)

Màsters universitaris

Advocacia

Alimentació en l’Activitat Física i l’Esport

Anàlisi Econòmica

Anàlisi Política

Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior

Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari UOC, UB)

Ciberdelinqüència

Una oferta docent connectada 
amb les professions del futur

500 programes  
entre titulacions 
oficials i pròpies

fullet_fires_cat.indd   6fullet_fires_cat.indd   6 22/12/20   17:0622/12/20   17:06



Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes 
(Especialitat de Matemàtiques) - interuniversitari UAB, UB, 
UPC, UPF, UOC (*)

Gestió Cultural (interuniversitari UOC, UdG)

Història Contemporània i Món Actual  
(interuniversitari UB, UOC) (*)

Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Innovació i Transformació Digital

Màrqueting Digital

Mediterrània Antiga (interuniversitari UOC, UAB, UAH)

Neuropsicologia

Nutrició i Salut

Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives

Prevenció de Riscos Laborals

Psicopedagogia

Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies 
d’Intervenció

Responsabilitat Social Corporativa

Salut Digital (eHealth)

Social Media: Gestió i Estratègia

Traducció i Tecnologies

Treball Social Sanitari

Turisme Sostenible i TIC

Visió per Computador    
(interuniversitari UAB, UOC, UPC, UPF) (*)

(*)  L’accés i la matriculació a aquests estudis no els  
gestiona la UOC.
(**) En procés de verificació.

Ciberseguretat i Privadesa

Ciència de Dades

Ciutat i Urbanisme

Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

Criminologia i Execució Penal (interuniversitari UPF, UAB, 
UdG, UOC) (*)

Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Direcció d’Empreses

Direcció Executiva d’Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit 
EADA) (*)

Direcció Financera

Direcció i Gestió de Recursos Humans

Direcció Logística

Disseny d’Interacció i Experiència d’Usuari (UX)

Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca

Disseny i Programació de Videojocs

Drets humans, Democràcia i Globalització

Educació i TIC (E-learning)

Enginyeria Computacional i Matemàtica 
(interuniversitari URV, UOC) (*)

Enginyeria de Telecomunicació

Enginyeria Informàtica

Ensenyament i Aprenentatge d’Idiomes Mitjançant la 
Tecnologia

Estratègia i Creativitat en Publicitat

Filosofia per als Reptes Contemporanis

Fiscalitat

Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes 
(espec. d’Anglès, Ciències Naturals, Formació i Orientació 
Laboral, i Orientació Educativa) - interuniversitari UPF, UOC (*)
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Procés de matriculació
 

Al web de la UOC trobaràs el formulari de sol·licitud 
d’accés, tràmit gratuït i sense compromís que et 
proporcionarà un nom d’usuari i una contrasenya 
perquè puguis accedir al Campus Virtual de la UOC,   
des d’on podràs:

1. Contactar amb tutor o tutora expert, que 
t’assessorarà i orientarà en l’elecció d’assignatures.

2. Consultar a l’espai Tràmits del Campus la informació 
relativa a convalidacions, el detall dels preus de la 
matrícula, la sol·licitud de beques, etc.

3. Formalitzar una proposta de matrícula, que el 
tutor o tutora analitzarà perquè puguis matricular-te 
online amb el seu suport.

Consulta al web els descomptes i beques.
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Cicles formatius de grau superior online  
Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Desenvolupament d’Aplicacions Web
Administració i Finances
Integració Social
Educació Infantil
Màrqueting i Publicitat
Transport i Logística
Comerç Internacional

Accés a la Universitat

Curs d’accés a la UOC per a > 25 anys
Curs d’accés a la UOC per a > 45 anys

Cursos d’idiomes

Alemany, Anglès, Català, Espanyol per a estrangers, 
Francès, Japonès, Xinès

Seminaris

Programes de desenvolupament professional

Cursos professionalitzadors

Formació superior més enllà 
de la universitat

Matrícula corporativa

Avantatge i serveis

La formació de la UOC com a catàleg de formació 
interna de les organitzacions.

Posem tota l’oferta formativa de la UOC a disposició 
de les empreses i de les institucions, perquè els seus 
professionals s’hi puguin matricular amb avantatges i 
descomptes per tal d‘impulsar la formació al llarg de la 
vida.

• Ser centre proveïdor de formació de l’empresa

• Campanya corporativa

• Descomptes de matrícula

• Gestió de la matrícula

Amb qui col·laborem?

• Organitzacions associades

   + 200

• Organitzacions Partner

   + 25

• Col·legis i associacions professionals

   +50

Voleu més informació? 
matriculacorporativa@uoc.edu
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Serveis de carrera professional  

UOC Alumni posa a l’abast de l’alumnat i de totes les 
persones graduades serveis orientats a la millora 
professional, com borses de treball especialitzades i 
recursos d’orientació professional.

Quan acabis els estudis, formaràs part de la comunitat 
UOC Alumni i podràs accedir a la versió prèmium 
d’aquests serveis. 

Els serveis de carrera professional t’ofereixen un 
acompanyament personalitzat i adequat a les teves 
necessitats. 

El servei d’actualització t’ofereix descomptes per a 
continuar la teva formació i continguts i activitats   
per a posar al dia les teves habilitats professionals. 

Els serveis de networking professional et connecten  
a la xarxa de graduats i t’ofereixen diferents maneres 
de treure’n profit. 

Els serveis de suport a l’emprenedoria t’assessoren 
personalitzadament sobre les habilitats que necessites 
i en la creació del pla d’empresa. 

UOC Alumni t’acompanya! 

Més informació
www.alumni.uoc.edu

Una universitat de recerca

La recerca de la UOC posa el focus en la interacció 
entre les ciències humanes i socials i la tecnologia. 
S’impulsa des dels tres centres de recerca i innovació, i 
des dels estudis de la UOC. L’Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3) és un centre especialitzat en l’estudi 
d’internet i en els efectes de la interacció de les 
tecnologies digitals amb l’activitat humana. L’eLearn 
Center fa recerca aplicada en e-learning: fomenta la 
innovació en aquest àmbit i posiciona la UOC com a 
referència per definir la qualitat en la formació en línia, 
i també les tendències del futur. L’eHealth Center està 
especialitzat en salut digital (salut, qualitat de vida i 
TIC). La UOC compta també amb l’Escola de Doctorat, 
amb vuit programes de doctorat.
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Més de 25 anys d’experiència en e-learning

85.700
graduats i graduades

L’any 1995, concebuda totalment 
a internet, neix la UOC: la primera 
universitat online del món.

77.500
estudiants 

142
països amb 
presència  
d’estudiants

5.300
professorat col·laborador 
i tutors

Una universitat amb presència 
i aliances globals, nascuda a 
Barcelona 

35
xarxes educatives 
internacionals 

152
aliances 
internacionals
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@UOCuniversitat

UOC.universitat

UOC.universitat

UOC
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uoc.edu
Consulta l’oferta 
formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

Rànquings La UOC, l’única universitat en línia de l’Estat 
que apareix al rànquing Times Higher Education

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156 
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MADRID
Plaza de las Cortes, 4 
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

VILA-REAL
Biblioteca Universitària 
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43 
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7945400

CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.:  +52  55  55114206

Seus
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