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La UOC celebra la graduació dels 2.947 titulats corresponents  
al curs 2004-2005
La promoció 2004-2005, que aquest curs ha celebrat la seva graduació, és 
formada per 2.052 graduats de les titulacions homologades (llicenciatures, 
diplomatures i enginyeries) i 895 graduats dels màsters i postgraus. 

Com a reconeixement acadèmic i institucional a l’esforç d’aquestes 
persones, es va celebrar l’Acte de Graduació a Barcelona i a Madrid. 
En la cerimònia del 22 d’octubre a l’Auditori de Barcelona, va presidir 
l’acte el padrí de la promoció, Daniel Bastida, rector de la Universitat 
d’Andorra i president de l’Institut Joan Lluís Vives. L’acte celebrat el 
8 d’octubre a l’Auditori Nacional de Música de Madrid va ser presidit 
per la padrina de la promoció, Anna Birulés, presidenta del Consell 
Assessor Empresarial de la UOC i vicepresidenta de Renta Corporación.

A partir d’aquest curs, els graduats de la UOC poden formar part de l’orla 
de la seva promoció. 

A més, dins del Campus Virtual, ha nascut el nou espai Graduats, 
el punt de trobada dels més de quinze mil graduats de la UOC on es 
poden consultar, entre altres recursos, els avantatges específics per 
als graduats o visitar els àlbums de fotografies de les graduacions.

Més de cent quaranta activitats per a difondre el coneixement 
i ser presents al territori
Entre tots els actes organitzats es destaquen els cicles Tribuna Oberta 
Vilafranca i Tribuna Oberta Terrassa, on s’han plantejat conferències sobre 
temes d’actualitat vinculats a l’àmbit de l’economia i l’empresa. Un altre 
cicle de conferències que cal destacar ha estat el de Debats d’Educació, 
iniciativa conjunta de la Fundació Jaume Bofill i la UOC, en aquest cas, amb 
ponents de l’àmbit de la psicologia i les ciències de l’educació.

D’altra banda, i en el marc de les trobades dels estudis homologats que es 
fan periòdicament a la UAB, durant aquest període s’han organitzat més de 
trenta activitats de tipologia diversa: conferències, taules rodones, debats, 
presentacions, etc.

Neix la Coral de la UOC 
El mes de setembre de 2005 un grup d’estudiants va impulsar la creació de 
la Coral de la UOC, amb l’objectiu de completar l’oferta docent i promoure 
activitats musicals i culturals entre la nostra comunitat universitària.

 

Vida universitària

Es crea un espai al Campus 
per als graduats que 
serveix de punt de trobada 
per a més de 

15.000 
estudiants que s’han titulat 
a la UOC.

Entre les 140 activitats 
de difusió del coneixement 
destaquen les tribunes 
obertes de Vilafranca i 
Terrassa, sobre l’actualitat 
de l’economia i l’empresa, 
i els Debats d’Educació.
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Els fòrums generen més de 156.000 missatges
Durant el primer any de funcionament dels nous fòrums, els membres 
de la comunitat universitària han creat 472 fòrums virtuals: 358 en 
el campus en català i 114 en el campus en castellà. Els fòrums, amb 
un volum de més de 156.000 missatges generats i una mitjana de 
4.500 usuaris habituals, s’han consolidat com l’espai més dinàmic 
i actiu pel que fa a participació i intercanvi d’informació extraacadèmica.

Un altre espai amb un alt nivell de participació ha estat els Petits 
anuncis, on els usuaris posen informacions relacionades amb el fet de 
comprar, vendre, llogar, oferir i intercanviar tota mena d’objectes 
i serveis. En aquest període s’han publicat 1.036 missatges en el 
campus en català i 273 missatges en el campus en castellà.

Es posa en marxa la borsa de treball
S’ha posat en funcionament la borsa de treball de la UOC, un espai on 
es publiquen ofertes de llocs de treball enviades pels membres de la 
comunitat universitària. Durant aquest període, s’hi ha publicat 713 ofertes 
de feina.

Condicions avantatjoses per a associar-se a col·legis professionals
L’oferta d’avantatges per a la comunitat universitària (descomptes en 
llibreries, subscripcions, serveis documentals, etc.) s’ha ampliat amb la 
possibilitat de col·legiar-se a diferents col·legis professionals amb unes 
condicions avantatjoses.  

Augmenten els viatges d’estudis  
El mes de juliol van tenir lloc diversos viatges d’estudis. Amb l’impuls dels 
Estudis de Llengües i Cultures s’ha celebrat la primera edició del viatge 
d’estudis a la Xina, i amb l’impuls dels Estudis d’Humanitats s’organitza 
l’onzena edició del viatge d’estudis a Egipte i la primera edició del viatge 
d’estudis a Líbia.

Noves aplicacions per a fomentar la comunicació dins del Campus
A partir del març de 2006, el Campus Virtual ha ofert dues noves aplicacions 
orientades a fomentar la relació entre els seus membres. D’una banda, el 
Perfil, una eina on de manera estructurada l’usuari pot incloure informació 
personal (interessos, aficions, lloc de residència...) o professional (empresa on 
treballa, habilitats) i compartir-la, així, amb altres usuaris. D’altra banda, s’ha 
creat l’eina Cerca de persones, que complementa el Perfil. 

 

Els fòrums es consoliden 
com un espai dinàmic per a la 
comunicació de la comunitat 
UOC. Tenen una mitjana de 

4.500 
usuaris habituals.

Les possibilitats que ofereix 
el Campus Virtual creixen 
cada curs. 

La borsa de 
treball  
o els fòrums 
són algunes de les noves 
iniciatives que s’hi han 
afegit.
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Eleccions a les comissions d’estudis
Al juny, un total de 2.319 estudiants, que representaven un 8,5% total de 
participació, van escollir els seus representants en les darreres eleccions 
virtuals a les comissions d’estudis del campus en català. El nivell de 
participació d’enguany (8,5%) ha superat el de les eleccions a les comissions 
d’estudis del campus en català de l’any 2004 (4,19%) i de l’any 2001 (6,25%). 

En el campus en castellà no ha estat necessari fer votacions, ja que el 
nombre de candidats ha estat igual o inferior, segons les comissions, que el 
de les places vacants per cobrir.

El resultat final, sumant els processos electorals dels dos campus, 
ha estat de cinquanta-quatre estudiants escollits per a formar part de 
les comissions d’estudis, òrgans de representació i participació dels 
estudiants. D’aquests cinquanta-quatre estudiants, setze representen 
els Estudis d’Economia i Empresa, setze els d’Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació, sis els de Ciències de la Informació i de la Comunicació, 
cinc els de Psicologia i Ciències de l’Educació, cinc els de Dret i Ciència 
Política, quatre els de Llengües i Cultures i dos els d’Humanitats. 

Les comissions són l’instrument de participació i associació per a 
garantir que l’opinió, les propostes, els interessos i les inquietuds dels 
estudiants puguin incidir d’una manera efectiva en la millora de la 
institució. Des que foren constituïdes, han millorat els aspectes següents:

La participació dels estudiants en el funcionament ordinari de la UOC. 
L’impuls de propostes de millora. 
L’oferta d’assignatures noves. 
La revisió dels continguts d’algunes assignatures. 
Els materials didàctics. 
L’obtenció de còpia en paper dels materials web d’algunes 
assignatures. 
La disponibilitat de la versió actualitzada dels materials docents 
d’assignatures cursades en semestres anteriors. 
La informació acadèmica del Campus Virtual. 
La possibilitat de consultar les estadístiques de les qualificacions i la 
nota final de les proves d’avaluació contínua. 
La difusió dels resultats de les enquestes de satisfacció sobre la 
docència i d’avaluació institucional. 
La informació sobre l’espai europeu d’ensenyament superior. 
L’impuls de nous programes de postgrau i màsters. 

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Comissions d’estudis 

Els representants dels 
estudiants han treballat 
aspectes com la millora 
del Campus, dels materials 
didàctics o la proposta de 
noves assignatures.

Un total de  
54 estudiants  
formen part de les 

7 comissions 
d’estudis
existents.

Assistents a la constitució de 
les comissions d’estudis
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Una iniciativa de cooperació amb vocació internacional
El Campus per la Pau i la Solidaritat és una iniciativa amb vocació 
internacional que vol coordinar, canalitzar i impulsar els esforços 
dels diferents sectors de la comunitat universitària en matèria 
de cooperació en el desenvolupament i donar-hi suport.

La UOC participa, mitjançant el Campus per la Pau i la Solidaritat, 
en l’assessorament i la recerca per al desenvolupament i la implantació 
de l’ús de les tecnologies de la informació en la cooperació, ofereix 
un espai virtual a les entitats sense finalitat de lucre i gestiona 
projectes per a hostatjar oficines virtuals i accions de cooperació.

D’altra banda, la UOC vehicula activitats de cooperació i voluntariat 
en què poden participar els diversos sectors de la comunitat. Per 
exemple, ofereix als universitaris la possibilitat de fer tasques de 
voluntariat en àmbits com la producció web o l’assessorament a 
ONG, i també activitats acadèmiques centrades en aquests àmbits.

Així mateix, la UOC impulsa iniciatives de formació virtual en aquests 
camps oferint cursos de postgrau en l’àrea de cooperació internacional 
i cursos liderats per les ONG mateixes o per la Universitat.

Diversos projectes internacionals per a democratitzar l’ús de les TIC
Un dels projectes que s’ha desenvolupat és Viure, conviure i sobreviure, 
una iniciativa amb “la Caixa” per a produir materials educatius digitals 
d’autoaprenentatge per a la població en risc social. També s’han portat 
a terme cursos de formació virtual juntament amb l’Observatori de 
Cooperació en el Desenvolupament de la Diputació de Barcelona, 
Amnistia Internacional, Enginyers sense Fronteres i Creu Roja.

Un altre projecte important ha estat el programa d’alfabetització 
digital i transferència de metodologia d’aprenentatge virtual al Marroc, 
que porten a terme conjuntament la UOC i la Universitat AbdelMalek 
Saadi (Tetuan). Aquest projecte d’alfabetització digital global té 
per objectiu dotar la societat marroquina d’eines i coneixements 
de formació virtual, formar el personal docent i no docent de les 
universitats i sensibilitzar personalitats rellevants de la societat civil 
sobre les possibilitats de les TIC aplicades a la formació a distància.

Un altre projecte en marxa és el que es farà amb l’Ajuntament mexicà 
de Cuautitlán Izcalli en l’àmbit de la formació per a professionals i la 
investigació sobre conflictologia, convivència i desenvolupament de la vida 
municipal.

El Campus per la Pau 
i la Solidaritat 

Els coneixements sobre les 
TIC i les seves aplicacions són 

el capital solidari 
que ofereix el Campus per la 
Pau i la Solidaritat.

Materials educatius digitals 
per a la població en risc 
d’exclusió o l’alfabetització 
digital al Marroc són alguns 
dels projectes desenvolupats.

http://www.uoc.edu/cooperacio


