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Presentació

Aquest vuitè curs de la nostra universitat
ha estat –permeteu-me que ho expliqui–
de continuïtat. De nou ha estat un curs en
el qual el dinamisme de la UOC i la
capacitat de treball del seu equip docent 
i de gestió ens han permès continuar
avançant amb decisió i fermesa en els tres
eixos que ens defineixen com a institució
universitària: la docència, la recerca i la
difusió social del coneixement.

Ha estat un curs en el qual han pres forma
noves ofertes formatives –que desplegarem
plenament el curs 2003-2004–, les quals
m’agrada pensar que expressen el nostre
perfil “obert” i internacional, un perfil atent a
les demandes del nostre entorn social i
econòmic i consistent en el nostre saber fer
i expertesa en l’àmbit de la formació no
presencial i en l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació al servei de
l’aprenentatge. Els resultats concrets,
doncs, han estat l’acord amb Casa Àsia per
a posar en marxa els primers estudis
universitaris de l’Àsia Oriental, la decisió
d’oferir el primer màster internacional de
programari lliure i els treballs previs per a
llançar el màster internacional
d’aprenentatge virtual.

En l’àmbit de la recerca no vull deixar de
comentar aquí –pel seu simbolisme i per
la seva raó de ser estratègica per a la
UOC– la primera reunió de la Comissió
Científica de l’institut de recerca de la
UOC (l’IN3). La procedència dels seus
membres –des del MIT fins a la
Universitat Complutense, passant per la
London School of Economics, la UPC i la
Universitat de la Colúmbia Britànica–, la
seva trajectòria acadèmica i professional i
el seu caràcter referent i internacional
concreten l’ambició del nostre projecte i
de la nostra acció de recerca.

També ha estat un curs de consolidació de
la nostra organització i del marc normatiu
pel qual ens regim. Així, les Normes
d’organització i funcionament (NOF) de la
Universitat van ser actualitzades i
aprovades pel nostre patronat, que les va
adaptar al reconeixement específic de la
nostra universitat previst en la nova Llei
d’universitats de Catalunya (LUC), de 19 de
febrer de 2003, i en la Llei orgànica
d’universitats 6/2001 (LOU). Una altra fita
assolida i que, per la seva significació, no
vull deixar d’esmentar és el Document del
professorat, que, un cop consolidat el
model universitari de la UOC, regula i
normalitza el desenvolupament
professional i acadèmic dels nostres
professors en el si de la nostra universitat. 

Aquest vuitè curs –deia al principi– ha
estat de continuïtat en aquesta dinàmica
de creixement, innovació i consolidació
que imprimeix el caràcter de la UOC i de
l’equip de persones que la fan possible.

Gabriel Ferraté
Rector de la UOC

Un aspecte que sempre he volgut
destacar quan parlo de la UOC és la seva
condició de vehicle natural de projecció
de Catalunya arreu i de la seva pròpia
projecció internacional com a institució
acadèmica i de recerca.

El programa de doctorat sobre la Societat
de la Informació i el Coneixement que
ofereix la UOC té dues característiques
definitòries que fan que avui hagi volgut
dedicar-hi aquestes poques ratlles: és
interdisciplinari –des de les diferents
disciplines del coneixement dels seus
participants s’orienta a preparar
investigadors en l’àmbit específic dels
impactes de les TIC en la societat i el seu
efecte transformador– i és internacional. 

Des de la seva primera edició el curs
2000-2001, ja són 190 els graduats i
investigadors que hi han participat 
–amb una proporció de gairebé el 50%
procedents de països estrangers–, dels
quals 40 han assolit el diploma d’estudis
avançats, 8 treballen en la tesi doctoral 
i un ja l’ha llegida. 

En aquest sentit, el programa de doctorat
integra alguns elements prou definidors
del retorn a la societat que esperem per
part de la UOC, com ara la promoció
d’iniciatives, canals i programes que
fomentin el treball en xarxa i a la xarxa
d’investigadors i professionals
procedents de disciplines i àmbits
geogràfics diversos, els quals han trobat
en la societat de la informació i el
coneixement l’objecte d’estudi 
i investigació i en la UOC –i en el seu
programa de doctorat–, l’eina de
referència en el pla internacional 
per a fer-ho possible.

Josep Vilarasau
President del Consell de la FUOC 

En altres ocasions m’he referit al paper
de la recerca a les nostres universitats i,
específicament, a la seva importància
gairebé fundacional per a una universitat
jove –i amb vocació de plenitud– com 
la UOC. És la recerca d’una universitat 
el que determina, de fet i en bona
mesura, la qualitat de la seva docència 
i la utilitat social dels coneixements i
productes que transfereix a la societat,
components essencials de la missió
d’una universitat.

En la memòria del curs passat em referia
a l’objecte i la raó de ser de la recerca a
la UOC –el contingut–, singularitzant-la 
en un treball emblemàtic com el Projecte
Internet Catalunya (PIC), iniciat el 2001 
i que veurà la finalització de la primera
entrega de resultats i conclusions
sectorials a cavall del 2003 i el 2004. 
Avui permeteu-me que faci una referència
a l’espai de la recerca –el continent. 

Si la recerca de la UOC és
multidisciplinària i en xarxa, ho és en un
entorn també multidisciplinari i en un
espai per a l’excel·lència com el del Parc
Mediterrani de la Tecnologia a
Castelldefels, en el qual la nostra
universitat construeix la seva pròpia
infraestructura de recerca. Aquest espai
exemplifica i concreta els resultats 
de la suma d’esforços d’institucions 
i organismes diversos com el mateix
DURSI, el Ministeri de Ciència 
i Tecnologia i la Unió Europea, orientats 
a la consecució d’un mateix fi: l’impuls
de l’acció de recerca, desenvolupament 
i innovació al nostre país.

Aquest testimoni del curs 2002-2003 
no seria complet sense rememorar aquí
el reconeixement de la nostra universitat
al Dr. Josep Laporte i Salas, exconseller
de Sanitat i d’Ensenyament i president de
l’Institut d’Estudis Catalans, que el mes
de març del 2003 esdevingué el primer
doctor honoris causa per la Universitat
Oberta de Catalunya. La realitat i el vigor
de la UOC després de vuit cursos
d’activitat són, en bona mesura, deutors
de l’impuls i de l’aposta personals 
del Dr. Laporte.

Andreu Mas-Colell
President del Patronat de la FUOC i
conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de la Generalitat
de Catalunya




