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La UOC, com a universitat de referència internacional en educació con-
tínua no presencial, oberta i de qualitat, permet a les persones l’accés 
a una àmplia i innovadora oferta formativa adaptable a les necessitats 
d’una realitat socioeconòmica complexa i d’un nou estil de vida cada 
vegada més intens en l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials 
com a eines d’accés obert al coneixement.

L’Institut Internacional de Postgrau aplega tota la nostra oferta formati-
va de postgrau oficial i pròpia de la UOC per als professionals que heu 
d’actualitzar els vostres coneixements d’una manera sistemàtica i en 
sintonia amb les exigències del mercat laboral internacional.

Ser UOC és sentir-se part d’una comunitat en què persones on la for-
mació al llarg de la vida, l’accés al coneixement i l’intercanvi social per 
mitjà de les noves tecnologies, es converteixen en una experiència enri-
quidora i de creixement personal inqüestionable que connecta amb les 
persones amb la ment oberta als canvis.

Benvinguts a la nostra universitat!!

A la UOC, els professionals troben la millor solució de continuïtat for-
mativa, no només per la qualitat amb què s’imparteix la formació en 
línia des de fa més de disset anys sinó també perquè, a més, l’assesso-
rament i guiatge que l’estudiant rep en el seu procés d’aprenentatge 
facilita i assegura la seva correcta progressió acadèmica, la qual cosa es 
converteix en l’element clau i diferencial d’altres models d’aprenentatge 
no presencials.

El caràcter globalitzador, obert, multidisciplinari, multilingüe, transversal, 
professionalitzador i universal de l’oferta formativa de l’Institut Interna-
cional de Postgrau és el valor que forma part de la naturalesa intrínseca 
de la nostra universitat i serveix per a la consecució d’un únic objectiu: 
el nostre estudiant, el seu progrés i el respecte al seu estil de vida, del 
qual ens agrada formar part.

Una experiència enriquidora i de creixement personal inqüestionable 
que connecta amb les persones amb la ment oberta als canvis.

Esperem poder donar una excel·lent resposta a 
les vostres necessitats de formació.

IMMA TUBELLA // 
RECTORA 

JOSEP M. DUART // 
VICERECTOR DE
POSTGRAU I FORMACIÓ
CONTÍNUA
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>> 46.000 estudiants a 87 països                                                           
>> 29.000 graduats UOC                                            
>> 17 anys d’experiència en formació en línia    

>> 67 organitzacions que ens han confiat          
 la formació

L’Institut Internacional de Postgrau (IIP) dóna cobertura transversal a 
l’organització i a la difusió dels programes de postgrau de la Univer-
sitat amb una clara orientació innovadora, professionalitzadora i una 
decidida vocació internacional.

>> Programes transdisciplinaris                                     
>> Orientació innovadora                                               
>> Vocació internacional                            
>> Adreçat als professionals                         
 i a les organitzacions empresarials

Continuïtat formativa de qualitat

Els 29.000 graduats actuals de la UOC saben que per mitjà de l’IIP tenen 
garantida la continuïtat formativa de qualitat al llarg de la vida, amb la 
millor oferta i la millor metodologia de formació en línia.

L’oferta formativa de l’Institut Internacional de Postgrau és molt flexible, 
amb una gran diversitat d’itineraris formatius, perquè cada estudiant es 
pugui construir un currículum a la seva mida, segons les seves necessi-
tats professionals i d’aprenentatge i les possibilitats reals de dedicació. 
L’estudiant podrà completar-lo amb una àmplia oferta d’assignatures 
universitàries sense requisits d’accés.
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Flexibilitat

TIC

Qualitat

Innovació

Personalització

Global

Cooperació

La UOC i el seu Institut Internacional de Postgrau tenen la missió social de promoure 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 profes-
sionals amb aptituds i competències 
adequades per a desenvolupar-se 
amb èxit en entorns tecnològics, in-
ternacionals, 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 so-
cietat i aconseguir que els recursos 
tecnològics facilitin la formació al 
llarg de la vida de les persones, 
independentment de la situació pro-
fessional i familiar de cadascú. 

>> Vocació internacional i multi-
lingüe, 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.

ESTUDIANTS PER ÀREES DE CONEIXEMENT

1% Drets humans

1% Micropimes

1% Turisme

1% Periodisme

1% Infraestructures i equipaments
      de salut

20% Àrees funcionals de l’empresa

0,5% Psicologia de la salut i qualitat            
         de vida

0,5% Clínica i sistemes assistencials

0,5% Publicitat

2% C. polítiques i Administració pública

2% Gestió salut2% e-Health

2% Informació i comunicació

3% Multimèdia

3% Telecomunicació

3% Conflictologia

3% Assessoria jurídica

3% Formació per al sector educatiu

4% Food

14% Informàtica i TIC

7% Art, cultura i cumanitats

7% Acció humanitària

8% e-Learning

5% MBA i programes directius

6% Gestió de la ciutat
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Consell Assessor de l’IIP
Per tal de garantir la qualitat, la millora permanent i la innova-
ció dels programes, i també l’avaluació dels seus continguts,        
la UOC té el Consell Assessor de l’Institut Internacional de 
Postgrau, compost actualment pels membres següents:

L’assegurament de la qualitat dels programes
L’lnstitut Internacional de Postgrau assegura que el 
model educatiu dels programes de postgrau sigui 
coherent amb les bases del model educatiu de la 
UOC i el seguiment de la normativa acadèmica prò-
pia de la UOC i aprovada pel Consell de Govern.

A grans trets, el model educatiu de la UOC garanteix 
els principis següents:

El model educatiu de la UOC garanteix flexibilitat     
i personalització en el procés d’aprenentatge

> Sr. Guy Haug, president del Consell
Expert europeu en avaluació i desenvolupament d’universitats i sis-
temes d’ensenyament superior. És membre i assessor de diverses 
agències d’avaluació i acreditació de la qualitat.

> Sr. Carles Solà
Membre del Comitè de Direcció de l’Institutional Evaluation 
Programme de l’EUA, membre de l’Institut Americà d’Enginyers 
Químics i membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

> Sr. Ricard Ruiz de Querol
Director del grup de recerca sobre social media, Fundació Barce-
lona Media.

> Sr. Hans de Wit
Professor d’Internacionalització en l’educació superior a la School 
of Economics and Management de la Universitat d’Amsterdam i 
consultor sènior internacional de la Universitat d’Amsterdam.

> Sra. Rosina Gómez-Baeza 
Fundadora de LABoral, Centro de Arte y Creación Industrial i  
membre del jurat dels premis Príncep d’Astúries.

> Sra. Pilar Conesa
Fundadora i directora d’Anteverti, empresa d’assessoria per            
a l’adaptació a nous entorns, innovant i fent ús de les noves       
tecnologies.

> Sra. Carmen Mur
Presidenta executiva i consellera delegada de Manpower a         
Espanya.

> Sr. Francisco Sevilla
Conseller de Sanitat en representació d’Espanya a la Unió Europea.

Flexibilitat i personalització en el procés d’aprenentatge.

Acompanyament per part de figures docents connectades amb
I’estudiant de manera asíncrona per mitjà del Campus Virtual.

Desenvolupament i accés per als estudiants a recursos 
d’aprenentatge en diferents formats que facin possible       
I’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

Sistemes col·laboratius multidireccionals entre els estudi-
ants, els professors i la institució que facin possibles el treball i 
I’aprenentatge cooperatiu.

Sistema d’avaluació dels aprenentatges basat en la 
formació contínua i en I’assoliment de les competències que 
defineixen el programa.

Alhora, el sistema intern de control de qualitat i els 
resultats dels aprenentatges adquirits en la formació 
de postgrau són indicadors per a afavorir la millora i 
el progrés deis programes, aprofitant les línies d’in-
novació de la UOC.

L’estudiant és el protagonista d’un procés de formació 
que, gràcies a les noves tecnologies, no té limitacions 
de temps ni espai. L’estudiant de la UOC és qui mo-
dula de manera autònoma el seu aprenentatge amb el 
suport del professorat, acadèmics i professionals de 
primer nivell, tant nacionals com internacionals.

L’estudiant de la UOC és qui         
modula el seu aprenentatge
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3—
PERFIL DE L’ESTUDIANT
DE POSTGRAU DE LA UOC
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El model UOC, que l’Institut Internacional de Postgrau 
desplega i desenvolupa 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 estudi-
ants els qui construeixen el seu itinerari acadèmic.

80% dels 
estudiants 
treballen
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Procedència empresarial

36% Altres

14% Indústria

12% Consultoria i assessoria

9%   Financera

9%   Hostaleria

8%   Administració pública

6%   Telecomunicacions i informàtica
3%   Transport
2%   Mitjans de comunicació

Sectors d’activitat professional de què prové l’estudiant

Característiques dels estudiants

Dones i homes en proporció similar

1 | Edat

39% Més de 35 anys

8% Fins a 25 anys

53% De 25 a 35 anys

2 | Formació acadèmica

24% Diplomatura

53% Llicenciatura

11% Enginyeria superior
6% Enginyeria tècnica

5% Altres



INSTITUT INTERNACIONAL DE POSTGRAU         13

Bons gestors del coneixe-
ment i la informació.

Els estudiants de l’Institut Internacional de 
Postgrau:

Compromesos amb la 
millora constant de les 
seves competències

Habituats del treball intel-
lectual amb rigor, mètode 
i esperit crític

Competents amb la 
planificació de la feina 
per a rendibilitzar-la 
al màxim

Coneixedors i usuaris 
avançats de les noves 
tecnologies

Amb visió innovadora
i capacitats per 
a treballar en entorns 
competitius

Acostumats a 
treballar en xarxa

IIP connecta amb les ments obertes
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4—
PROGRAMES
INTERNACIONALS

Master internacional en
Civilisation Musulmane 

International Master in Food, Society 
and International Food Governance

Máster internacional de Gestión de la ciudad

International Master in Conflictology 

International Master in Food, 
Culture and Territory

Máster internacional de Software libre 

Máster internacional de Telemedicina 
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L’IIP promou una oferta formativa de caràcter 
internacional, establint aliances estratègiques 
amb universitats i institucions estrangeres a fi 
de possibilitar l’accés a la formació de persones 
d’arreu del món per mitjà del nostre Campus 
Global.

La naturalesa universal dels programes interna-
cionals rau en el compromís social i s’expressa 
compartint el coneixement en una comunitat 
global d’estudiants i professors, per tal de pro-
moure el desenvolupament i la sostenibilitat in-
dividuals i socials en l’àmbit mundial. 

Convenis internacionals 

Máster internacional UOC-Organización 
Mundial del Turismo

Máster internacional de Gestión cultural

Máster internacional de Educación y TIC

 » Universidad Andina Simón Bolivar (UASB), Bolívia

 » Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), 
Argentina

 » INTTELMEX - Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, S.C., Mèxic

 » TELMEX - Teléfonos de México, S.A.B., Mèxic

 » Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), 
Argentina

 » Pearson Educación de México, Mèxic

 » Université Hassan II - Mohammedia-Casablanca, Marroc

 » Universidad Iberoamericana de Puebla, Mèxic

 » MSU - Michigan State University, Estats Units

 » CPAU - Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Argentina

 » Center for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, Austràlia

 » DED-PH German Development Serice, Philippines, Filipines

 » The Business Intelligence Institute, S.C., Mèxic

 » UMSA - Universidad Mayor de San Andrés / SPIDER, Bolívia

 » SPIDER - UMSA, Bolívia

 » UAEM - Universidad Autónoma del Estado de México, Mèxic

 » The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), mundial

 » Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colòmbia

 » UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México, Mèxic

 » UNAB - Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colòmbia

 » PNUD - Programa Naciones Unidas para el desarrollo, Colòmbia

 » Universidad de Caldas, Colòmbia

 » Universitat d’Andorra, Andorra

 » MSU - Michigan State University, USA

 » Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, Mèxic

 » UPN - Universidad Pedagógica Nacional de México, Mèxic

 » University of Missouri, EUA

 » AESE - Associaçao de Estudos Superiores de Empresa, Portugal

 » PUCP - Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

 » Universidad Austral de Chile, Xile

 » USFQ - Universidad San Francisco de Quito, Equador

 » Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Mèxic

 » Virtual Educa (Foro Iberoameicano de Encuentro), Iberoamèrica

 » Organització Mundial del Turisme i Fundació UNWTO. Themis, mundial

 » Fundación OMT-Themis, mundial

 » Universidad Externado de Colombia, Colòmbia

 » Instituto de Tecnologias Avançadas, Portugal

 » Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina

 » Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), República Dominicana

 » Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Colòmbia

 » Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) - Suprema Corte de Justicia Dominicana, 
República Dominicana

 » Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud,          
mundial

 » Universidad de La Salle (Bogotà), Colòmbia

 » Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Honduras

 » Universidad de La Salle (Bogotà), Colòmbia

 » Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Mèxic

Nombre d’estudiants internacionals:          
32,7% del total d’estudiants 
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ÀMBITS 
FORMATIUS

5—
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L’IIP estructura la seva oferta formativa de postgrau
en un ampli ventall de matèries i disciplines de caràcter 
professionalitzador.

CIÈNCIES SOCIALS 

Acció humanitària

Àrees funcionals de l’empresa

Conflictologia 

e-Learning 

Food 

Formació per al sector educatiu

Informació i comunicació

MBA i programes directius

Micropimes 

Periodisme

Publicitat

Turisme

CIÈNCIES JURÍDIQUES 

Assessoria jurídica

Ciències polítiques i de l’Administra-
ció pública

Drets humans

Gestió de la ciutat

CIÈNCIES DE LA SALUT

Clínica i sistemes assistencials 

e-Health 

Gestió salut

Infraestructures i equipaments 
de salut

Psicologia de la salut i qualitat de vida

ENGINYERIA 

Informàtica

Multimèdia

Telecomunicació

TIC

ARTS I HUMANITATS

Art i cultura

Humanitats

ÀREES DE CONEIXEMENT DELS PROGRAMES DE POSTGRAU
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* Vegeu l’oferta formativa actualitzada a: www.iip.uoc.edu

Els més de disset anys d’experiència en e-learning de la UOC avalen un enfocament que, 
basat en l’ús intensiu de les TIC i el mètode del cas pràctic, s’adreça a la seva eficaç apli-
cabilitat en el sector docent. 

L’estudi de les noves produccions artístiques i culturals en aliança amb centres de refe-
rència nacional i internacional en l’àmbit de la cultura contemporània i amb un equip de 
col·laboradors docents destacats.

Les xarxes socials i les comunitats virtuals, des del vessant de l’aprenentatge i el treball 
col·laboratiu,  ja que en l’actualitat els ciutadans han convertit la xarxa en un espai social, 
d’intercanvi i de conversa imprescindible per a relacionar-se, aprendre i créixer professi-
onalment.

El compromís de la UOC no rau només a acostar la tecnologia a les persones, sinó també 
a donar-los la possibilitat de ser cada cop més hàbils i competents en l’ús de les TIC en 
la societat de la informació i el coneixement.

e-Learning

Art i cultura digital

Competències digitals

Comunicació i xarxes socials

Són àmbits consolidats amb segell UOC, que formen part del nostre ADN i en els quals exercim un li-
deratge formatiu espontani de caràcter transdisciplinari que parteix de la nostra expertesa acumulada 
al llarg dels anys i de la recerca contínua que la UOC fa sobre aquests fenòmens .

ÀMBITS DE REFERÈNCIA

e-
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* Vegeu l’oferta formativa actualitzada a: www.iip.uoc.edu

L’ús intensiu de les TIC per a solucionar problemes humans arreu del món. Programes for-
matius elaborats a partir de la cooperació internacional i en aliança amb altres institucions  
sobre aspectes de dret, cultura i política internacional. 

Una aposta de la UOC d’acostar-se al teixit econòmic de la gran empresa i especialment 
de la microempresa, per a les quals la UOC vol ser propera en defensa de la seva com-
petitivitat amb la formació.
Ocupabilitat, noves estructures de negoci i l’ús intensiu de les TIC per a la gestió empre-
sarial i de les organitzacions i la millora de la seva eficiència.

Competències per a adaptar-se i donar-li resposta a diferents realitats socials i culturals 
amb total respecte a la diversitat  i als fenòmens túrístics que se’n deriven.

La salut des d’un punt de vista obert, amb una visió integral del benestar de l’individu.

Cooperació i drets humans

Funció directiva i noves estructures de negoci 

Món obert: grans cultures i gestió de  la diversitat 

Salut i qualitat de vida 

Són àmbits formats per programes consolidats, amb una alta demanda social, que aporten ele-
ments diferencials propis de la UOC respecte a altres propostes formatives d’ensenyament supe-
rior, amb un elevat interès per la seva actualitat.

ÀMBITS D’EXPANSIÓ
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TIPOLOGIA 
DELS PROGRAMES
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L’experiència en formació universitària i en postgrau ens per-
met presentar una oferta modular, orientada a l’adquisició de 
noves competències professionals, basada en l’aprenentatge 
i desenvolupament de múltiples recursos que les TIC, especi-
alment internet, posen a disposició de les persones.

>> Màsters                                                 
>> Diplomes de postgrau                                             
>> Certificats d’especialització    

PROGRAMES DE TITULACIÓ OFICIAL I PRÒPIA

* Vegeu l’oferta formativa actualitzada a: www.iip.uoc.edu
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Diploma de postgrau

Certificat d’especialització

PROGRAMES DE TITULACIÓ OFICIAL I PRÒPIA

 
Els màsters a la UOC tenen 60, 90 o 120  crèdits europeus (ECTS). En aquests 
casos, la Universitat garanteix que l’estudiant pugui cursar 60 ECTS en un 
curs acadèmic.

A més, la UOC possibilita a l’estudiant de dissenyar diferents itineraris d’apre-
nentatge dins el màster, de manera que si vol pot obtenir un expedient més 
transversal. Aquesta progressió en la formació li dóna la possibilitat d’espe-
cialitzar el seu currículum formatiu en un àmbit determinat.

Màster

El diploma de postgrau és una titulació pròpia de la Universitat que està sot-
mesa als mateixos criteris bàsics i sistemes de garantia de la qualitat que la 
resta de l’oferta formativa oficial.

Els diplomes de postgrau tenen 30 ECTS i un projecte final de postgrau 
(PFP), i es poden cursar en un o dos semestres com a màxim.

El diploma de postgrau s’estructura en itineraris i especialitzacions internes.
Pot estar vinculat en part o totalment a un màster, oficial o propi.

Els cursos d’especialització tenen entre 10 i 20 ECTS i es poden cursar com 
a màxim en un semestre.

Habitualment, un curs d’especialització és una unitat acadèmica que forma 
part d’un diploma de postgrau; però, si l’àmbit de coneixement o les deman-
des formatives ho requereixen, pot tenir entitat de titulació per ell mateix i es 
pot constituir com un títol independent.

Un curs d’especialització se supera mitjançant l’avaluació contínua.
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Els programes oberts permeten l’accés a la formació universitària a totes les persones, 
amb independència dels estudis fets anteriorment.
Aquests programes responen al compromís de l’Institut Internacional de Postgrau de la 
UOC amb el valor de transformació social que tenen l’educació i la cultura i apropen la 
Universitat a la diversitat social i cultural del seu entorn. 
En aquest marc, els programes que es desenvolupen són els següents:

PROGRAMES OBERTS

Ofereix la possibilitat de cursar assignatures de qualsevol dels graus i 
llicenciatures de la UOC sense requisits previs d’accés. Les assignatu-
res són de durada quadrimestral i es cursen amb la resta d’estudiants 
universitaris de la UOC, a les mateixes aules, amb els mateixos materials 
didàctics i, tot això, amb el rigor del model de la UOC. 

Cursos de durada breu (1 ECTS, 25 hores) que pertanyen a diversos 
àmbits de coneixement, que abracen des de la psicologia i la salut, les 
arts i les humanitats, fins a la informàtica, el dret, el turisme o l’economia 
i l’empresa. S’organitzen en diversos programes, com el programa 2.0, 
viatges, aliment@ i cultura oberta, entre altres.

Cursos de durada breu (1 ECTS, 25 hores) orientats al món professional, 
que s’ofereixen per a millorar aptituds i competències relacionades amb 
el desenvolupament personal i professional.

Programa formatiu específic que vol afavorir la inserció al mercat de tre-
ball i millorar l’ocupabilitat de les persones amb necessitats formatives, 
per mitjà del desenvolupament de competències concretes. Els cursos, 
de durada breu (25 hores), s’agrupen en diverses famílies segons les 
competències que es desenvolupen.

L’@teneu universitari

Universitat Oberta d’Estiu

Seminaris professionals

Ocupa’t
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FORMACIÓ
PER A EMPRESES

7—

* Veure oferta formativa actualitzada a: www.uoc.edu
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La UOC arriba tan lluny 
com arriben les empreses

La UOC és reconeguda mundialment 
com una universitat pionera en l’ús 
de les tecnologies aplicades a la do-
cència, que aporta solucions a mida 
en l’àmbit de la formació, la comu-

nicació, el 
desenvo-
lupament, 

la millora i la competitivitat de qual-
sevol organització.

La UOC ofereix a les empreses i insti-
tucions una àm-
plia oferta forma-
tiva en múltiples i 
diversos àmbits de coneixement pro-
pis de la Universitat, i facilita el procés 
d’incorporació dels treballadors de les 
empreses en l’entorn formatiu, amb 
unes condicions de pagament i factu-
ració preferents.

Àmplia oferta
formativa

Acostament entre
universitat i empresa

L’experiència acumulada en aquests anys ens ha permès disse-
nyar, experimentar i posar en pràctica un model de treball amb 

les empreses basat en la confiança i la col·laboració 
que ens permet dissenyar la solució tecnològica, la 
metodologia, els continguts i els recursos més ade-

quats per a obtenir la màxima eficàcia i els millors resultats.

Màxima
eficàcia

Organitzacions de diversos sec-
tors econòmics, d’àmbit nacional 

i internacional, han 
confiat a la UOC les 

seves necessitats de formació. 

Confiança
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La nostra dilatada experiència ens 
permet  ser el referent de les empre-
ses i posar a la seva disposició un ser-
vei integral i de qualitat que es carac-
teritza pels aspectes següents:

 » Gestió integral dels projectes formatius, adaptats a 
les necessitats de l’organització

 » Equip docent i tècnic propi i una àmplia xarxa              
de col·laboradors externs especialitzats

 » Flexibilitat, segmentació i personalització (en contin-
guts, model, calendari...)

 » Un model formatiu en línia o semipresencial expe-
rimentat i sòlid a la mida dels professionals i les 
organitzacions

 » Entorn virtual amb tecnologia sòlida, contrastada i 
adaptable

 » Certificació universitària

 » Assessorament en aprenentatge virtual (e-learning)

 » Assessorament en el pla de formació 

 » Oferta específica orientada a les empreses de progra-
mes per al desenvolupament directiu (competències 
directives i entrenament –coaching–), llengües, comu-
nicació i competències TIC

 » Activitats presencials i treball en xarxa

SERVEIS DE FORMACIÓ A MIDA  A LA UOC

ALTRES SERVEIS DE LES EMPRESES

El prestigi que avala la UOC en els més de 
disset anys d’activitat.

Una experiència contrastada en els nostres propis 
processos, serveis i activitat investigadora.

Un equip d’experts especialitzat en tots els 
sectors i en tot tipus de serveis a mida per a 
les organitzacions.

La UOC, una universitat de           
prestigi al servei de les empreses

225 empreses 
associades a 
la UOC



 » ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SAP ESPAÑA
 » AUSAPE
 » ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS (AECA)
 » CRUZ ROJA ESPAÑOLA (CRE)
 » INGENIERÍA SIN FRONTERAS (ISF)
 » INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD (IACS)
 » INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD (IES)
 » TIC SALUD
 » CISCO SYTEMS SPAIN
 » MICROSOFT
 » SAP
 » UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)
 » EL PERIÓDICO
 » GRUP 62
 » INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC)
 » TECHNOSITE
 » ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
 » DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 » AGÈNCIA D’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA I RECERCA MÈDIQUES
 » COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MÈXIC
 » CRUZ ROJA
 » FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
 » GENERALITAT DE CATALUNYA
 » GOBIERNO DE ARAGÓN
 » GRUPO LECHE PASCUAL
 » IBERMUTUAMUR
 » INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
 » INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)
 » MC MUTUAL
 » ONCE
 » ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT)
 » ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD (OPS/OMS)
 » ROCA JUNYENT
 » SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, MÈXIC
 » SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA
 » TUI
 » UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
 » UNIVERSIDAD AUTÓNIMA DEL ESTADO DE MORELOS

EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES
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