
Centre de Suport de l’Alt Penedès 
Centre de Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació 
Vilafranca Virtual 
Plaça de la Verema, 1 
08720 Vilafranca del Penedès 

Centre de Suport del Bages 
Biblioteca Campus Universitari 
de Manresa (BCUM) 
Av. Bases de Manresa, 7-11 
08242 Manresa 

Centre de Suport 
de les Terres de l’Ebre 
C. Alfara de Carles, 18 
43500 Tortosa 

Centre de Suport del Baix Camp 
C. Escorxador, s/n 
43202 Reus 

Centre de Suport del Baix Llobregat 
Torre del Roser 
C. Joan XXIII, 14 
08980 Sant Feliu de Llobregat 

Centre de Suport del Barcelonès 
Av. Drassanes, 3-5 
08001 Barcelona 

Centre de Suport de l’Hospitalet 
Centre Cultural Tecla Sala 
Av. de Josep Tarradellas, 44 
08904 L’Hospitalet de Llobregat 

Centre de Suport del Gironès 
Factoria Cultural Coma Cros 
C. Sant Antoni, 1 
17190 Salt 

Centre de Suport d’Osona 
Fundació Mil·lenari 
Plaça Mil·lenari, 2 
08500 Vic 

Centre de Suport del Segrià 
C. Canyeret, s/n, 2a. planta 
25007 Lleida 

Centre de Suport del Vallès 
Occidental, Sabadell 
Biblioteca Vapor Badia 
C. Les Tres Creus, 127-129 
08202 Sabadell 

Centre de Suport del Vallès 
Occidental, Terrassa 
Rambla d’Egara, 340, 3r. pis 
08221 Terrassa 

Centre de Suport de Madrid 
Plaza de las Cortes, 4 
28014 Madrid 

Centre de Suport de València 
C. Pau, 3 
46003 València 

Centre de Suport de Sevilla 
C. Virgen de Luján, 12 
41011 Sevilla 

Centre de Suport de Mèxic DF 
Paseo de la Reforma, 265, piso 1 
Col. Cuauhtémoc 
06500 México D.F. 

Telèfon d’informació 902 372 373

Centres de suport 
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L'Institut Internacional de Postgrau

L'estudiant compromès amb l'aprenentatge

Àmbits de coneixement

Els estudis

  _ Màsters

  _ Formació a mida i projectes

  _ Programes oberts

Aliances internacionals

Institut Internacional 
de Postgrau de la UOC



Amb la creació de l’Institut Internacional de Postgrau, 
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) fa un pas més 
en el lideratge d’una formació contínua en línia basada en la qualitat, 
orientada al món professional i amb una visió internacional.

Una oferta 
de postgrau 
i formació 
a mida per a tu 
i per a la teva 
organització.

Catorze anys d’experiència en formació en línia i una comunitat de graduats 
consolidada avalen l’Institut Internacional de Postgrau de la UOC, en el qual 
s’integren tots els programes de postgrau i formació contínua, com també 
els programes a mida per a empreses i institucions.

La UOC i l’Institut Internacional de Postgrau tenen la missió social de pro-
moure una formació en línia accessible per a tots els ciutadans: 

Oferta formativa oberta, innovadora i actualitzada, per a adaptar-nos a 
les necessitats de les persones i organitzacions i als seus reptes de futur, 
per a formar professionals amb aptituds i competències adequades per a 
desenvolupar-se amb èxit en entorns tecnològics, internacionals, innovadors 
i flexibles.

Ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
com a mitjà per a fer més accessible el coneixement a la societat i aconse-
guir que els recursos tecnològics facilitin la formació al llarg de la vida de les 
persones, independentment de la situació professional i familiar de cadascú.

Vocació internacional i multilingüe, per a aconseguir una millor cooperació 
i desenvolupament de tot el planeta més enllà dels països, cultures i 
llengües. Que qualsevol persona, sigui al país que sigui, pugui aprendre, 
desenvolupar-se i participar en una comunitat global d’estudiants. 
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La UOC: la primera universitat virtual

14 anys d’experiència

46.000 estudiants a 45 països

15.000 graduats

L’Institut 
Internacional 
de Postgrau
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L’estudiant, 
compromès amb 
l’aprenentatge

El model UOC, que l’Institut Internacional de Postgrau desplega i desen-
volupa de manera adaptada a cada tipus de curs, fa compatible la voluntat 
d’aprendre amb una vida professional i personal activa, ja que són els estu-
diants els qui construeixen el seu itinerari acadèmic.

A la UOC, 
aprendre 
i treballar 
és compatible.

Perfil dels estudiants de Postgrau

Dones i homes (lleugera major proporció de dones)

70% tenen entre 26 i 40 anys. Edat mitjana, 34 anys.

80% treballen.

60% són llicenciats o enginyers superiors.

Molt distribuïts entre els principals sectors d’activitat professional.
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Nous perfils professionals 

L’orientació dels cursos de l’Institut Internacional de 
Postgrau permet als nostres estudiants i graduats incor-
porar perfils professionals emergents en la societat del 
coneixement, que les organitzacions més innovadores ja 
demanen i que ben aviat configuraran el teixit laboral 
amb més creixement.
 
A més dels perfils habituals de l’oferta formativa, 
l’Institut Internacional de Postgrau prepara professionals 
amb experteses innovadores i emergents:

Programari lliure
Usabilitat i interacció persona-ordinador
E-learning, integració de les TIC en la formació 
presencial
Gestió de la informació i el coneixement
Auditories de la informació
Business Intelligence
E-logistics
Àsia oriental: cultura i negocis
Gestió de la ciutat i urbanisme
Conflictologia
Mediació familiar i educativa
Dret i internet
Administració electrònica
Telemedicina

Els estudiants de l’Institut Internacional de Postgrau:

_  estan compromesos amb la millora constant de les     
 seves competències;
_  s’han habituat al treball intel·lectual amb rigor, mètode  
 i esperit crític;
_  planifiquen bé la feina per a rendibilitzar-la al màxim;
_  són coneixedors i usuaris avançats de les noves   
 tecnologies;
_  estan acostumats a treballar en xarxa;
_  tenen una visió innovadora i estan capacitats per a   
 treballar en entorns competitius;
_  saben gestionar el coneixement i la informació.

Víctor, 43 anys.
Economista i director executiu 
d’un hospital privat.



Daniel, 30 anys.
Professor d’història de l’art (ESO) 
i creador de projectes de 
museografia digital.

Economia i Empresa

Contribuïm al desenvolupament de les competències 
professionals que es necessiten per a treballar en els 
àmbits funcionals de les empreses, amb una visió inte-
grada de la gestió empresarial. Els estudis d’empresa 
formen professionals que aportin valor i participin ac-
tivament en la conducció de les empreses cap a l’èxit, 
professionals amb visió internacional, flexibles, amb 
mentalitat innovadora i capacitats per a l’ús més avantat-
jós de les tecnologies de la informació i la comunicació 
en el desenvolupament de la seva feina. 

També es potencien altres aspectes com el lideratge, 
el treball en equip, el treball en xarxa professional i 
els recursos per a trobar i gestionar la informació més 
actualitzada de les principals bases de dades i pàgines 
d’informació oficial i professional d’economia i 
empresa a internet.

Global Executive Education

L’àrea de negoci, per mitjà dels nostres programes 
MBA, Direcció general (PDG), Global Margin 
Management (GMM) i Qualitat, proporciona els 
coneixements sòlids i continguts fonamentals per a 
desenvolupar les capacitats, les actituds i els valors 
propis de l’activitat directiva en les organitzacions, 
orientats al pensament estratègic i creatiu en tots 
els nivells organitzatius.

Però en el globalitzat i complex món d’avui dia no n’hi 
ha prou de tenir un sòlid coneixement de les disciplines 
tradicionals de la gestió i dominar les àrees funcionals 
de l’empresa, cal saber anar més enllà i entendre com 
s’interrelacionen les diferents àrees i disciplines, ser 
capaç d’assumir riscos, encarar cada repte que se’ns 
planteja d’una manera creativa, aprendre a crear mo-
dels nous i més potents capaços de capturar el món 
dels negocis en tota la seva complexitat i no limitar-nos 
a aplicar models preestablerts. 

L’oferta formativa s’organitza acadèmicament 
en àrees de coneixement.
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Àmbits de 
coneixement





Tots els programes els trobaràs a:
http://iip.uoc.edu/





Elena, 35 anys.
Directora de business intelligence 
d’una empresa digital.








