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El curs de l’any
Lliçó inaugural 2005
Derrick de Kerckhove imparteix la lliçó inaugural del curs 
2005-2006, amb el títol “Els biaixos de l’electricitat”
En la lliçó inaugural d’aquest curs 2005-2006, impartida pel professor Derrick de 
Kerckhove, es reflexiona sobre les condicions que han fet possible el conjunt de les 
nostres connexions, sobre l’evolució del llenguatge amb la incorporació de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i sobre les noves característiques  
i conceptes clau de la societat esdevenidora. 
L’electricitat dóna suport a un nou llenguatge que accelera i recombina les 
propietats i les característiques de la cultura oral i escrita. Aquest llenguatge 
promou la creació de noves personalitats digitals que qüestionen l’autonomia  
i la identitat privada. Derrick de Kerckhove és director del Programa McLuhan  
de Cultura i Tecnologia i professor del Departament de Francès de la Universitat  
de Toronto. L’any 1975 es va doctorar en Llengua i Literatura Franceses a la Universitat 
de Toronto i l’any 1979 va obtenir el doctorat de tercer cicle en Sociologia de l’Art a la 
Universitat de Tours (França).

Setembre - octubre 2005 
Editorial UOC llança la col·lecció  
divulgativa “Vull Saber”
L’editorial de la UOC publica els sis primers números 
de la col·lecció de llibres de butxaca “Vull Saber”. La 
previsió és publicar-ne vint-i-cinc cada any i un dels 
objectius de la col·lecció és posar a l’abast de tothom 
llibres d’assaig a menys de 5 euros i escrits en català.

L’@teneu universitari, l’aposta 
d’extensió universitària de la UOC
La segona edició de l’@teneu universitari registra gairebé  
el triple de matrícules que en la primera convocatòria.  
A aquestes xifres cal afegir-hi els estudiants 
d’idiomes per a universitaris.

Dues noves titulacions: Enginyeria Tècnica  
de Telecomunicacions, especialitat de 
Telemàtica, i Publicitat i Relacions Públiques
El primer semestre es posen en marxa aquestes titulacions 
inscrites en els Estudis d’Informàtica i Multimèdia, la primera, i 
en els de Ciències de la Informació i de la Comunicació, la segona.

 
La UOC rep el Premi a la Innovació Tecnològica  
i a la Qualitat de la Generalitat

2005

http://www.editorialuoc.com

www.uoc.edu/ateneu 

http://www.uoc.edu/inaugural05
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Novembre - desembre 2005
La doctora Imma Tubella pren possessió del 
càrrec de rectora de la UOC 
La qualitat docent, l’impuls de la recerca i la política de 
professorat són les grans línies de treball del mandat d’Imma 
Tubella, que relleva Gabriel Ferraté en el càrrec. En l’acte de 
presa de possessió, la doctora Tubella emfasitza que la UOC ha 
de ser una universitat de qualitat en l’ensenyament i que ha de 
consolidar un model docent que impulsi decididament la recerca 
i construeixi una política coherent de professorat.

      

La UOC rep el Premi Nacional de 
Telecomunicacions
La Generalitat de Catalunya atorga aquest premi a la UOC per 
haver dotat Catalunya d’una de les universitats en línia més 
prestigioses, premiades i competitives del món, cosa que ha 
fet possible, més que mai, l’accés universal a la universitat.

Es crea el Consell Assessor Territorial 
de Girona per a analitzar l’activitat 
de la UOC en aquesta demarcació

La UOC lidera el projecte CAMPUS
Aquest projecte neix de la voluntat de les universitats 
catalanes de poder disposar d’un campus virtual basat 
en programari lliure que permeti impartir ensenyament 
superior exclusivament en línia i semipresencial.

Gener - febrer 2006
Curs pilot a dues presons catalanes 
Conveni amb el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya per a començar una 
experiència pilot de formació a distància amb reclusos 
de les presons de Can Brians i Quatre Camins.

La UOC ja treballa des del districte 22@
La rambla del Poblenou, número 156, acull el nou edifici de 
la Universitat Oberta de Catalunya, situat al districte del 22@. 
En total, 394 persones de la Universitat s’han traslladat a 
aquest edifici de quatre plantes i 6.241,4 m2 construïts. Entre 
aquestes persones que ja hi treballen hi ha tant personal docent 
(Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, 
Informàtica i Multimèdia i Psicologia i Ciències de l’Educació) 
com personal de gestió (Màrqueting, Secretaria, part de 
l’àrea d’Economia i Servei Lingüístic, entre altres grups).

El professor Manuel Castells, premiat 
Premi Godó de Periodisme 2005 i nou acadèmic numerari de 
la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

Tercera edició d’Anatomia: balanç i 
profecia de la literatura catalana 
Els sis convidats a la sessió anual que convoca Lletra, l’espai 
virtual de literatura catalana de la UOC, a la sala de disseccions 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona mostren un 
optimisme moderat a l’hora d’emetre el seu veredicte de balanç 
de la literatura catalana el 2005 i de profecia per al 2006.

http://www.uoc.edu/lletra/anatomia2005
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Març - maig 2006
La UOC intervé en la conferència anual 
de Sun Microsystems
Els Estudis d’Informàtica i Multimèdia intervenen en la 
taula rodona “Next generation learning environments”, 
en el Congrés Mundial d’Educació i Recerca 2006.

Eleccions per a escollir els representants 
dels estudiants
Les comissions d’estudis i les comissions de centres 
de suport de la UOC són els espais de representació 
i participació dels estudiants a la Universitat. 

Doctorands de la UOC en un congrés 
internacional a Puerto Rico
Un grup d’estudiants llatinoamericans de doctorat participen 
en la taula rodona “Identitat, comunicació transnacional i 
societat del coneixement”, en el XXVI Congrés Internacional 
de l’Associació d’Estudis Llatinoamericans (LASA).

Es presenta un estudi sobre llengües 
minoritzades a Estrasburg
El professor Miquel Strubell, professor dels Estudis 
de Llengües i Cultures, presenta al Parlament 
d’Estrasburg els resultats de l’estudi ADUM sobre 
les llengües minoritzades de la Unió Europea.

 

Nou punt de suport a la Bisbal d’Empordà

II Congrés d’Internet, Dret i Política
El congrés organitzat pels Estudis de Dret i Ciència Política 
i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya analitza les 
transformacions legislatives i de l’Administració pública en l’era 
de la societat de la informació. S’hi debaten temes d’actualitat 
com la justícia electrònica, l’ús dels webs per part dels partits 
polítics o la tutela penal de les transaccions electròniques.

http://www.uoc.edu/symposia/idp2006

http://www.adum.info

Juny - juliol 2006
El projecte Myway, premi IGC a la Innovació 
Digital
L’Internet Global Congress premia aquest projecte que 
presenta un sistema de transformació de continguts a mida, 
que permet acostar el coneixement a les persones.

La UOC, model pedagògic per a l’Escola 
Virtual PNUD per a l’Amèrica Llatina i el Carib

Manuel Castells, elegit membre de 
l’Acadèmia Britànica

L’IN3 i l’Oxford Internet Institute signen un 
conveni de col·laboració 
L’objectiu és facilitar el treball conjunt i l’intercanvi de 
recursos en projectes vinculats a l’ús d’internet i relacionats 
amb les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Jordi Pujol i William J. Mitchell, doctors 
honoris causa 
El president Jordi Pujol i el professor d’Arquitectura i investigador 
de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), William J. 
Mitchell, són investits doctors honoris causa per la Universitat 
Oberta de Catalunya. L’acte és presidit pel conseller d’Educació 
i Universitats, Joan Manuel del Pozo, per la rectora de la 
UOC, Imma Tubella, i pel secretari general també de la UOC, 
Jordi Vilaseca. Hi participen personalitats de la vida social i 
política, i també membres de la comunitat universitària.

http://www.uoc.edu/hc

www.uoc.edu/in3/myway





Estudiants

La UOC en xifres

1. Distribució dels estudiants per tipus d’estudis

Diplomatures (primer cicle) 1�.�76
Llicenciatures (segon cicle) 20.80�
Doctorat (tercer cicle) 30�
Màsters 1.149
Postgrau 1.309
Especialització 8�8
Cursos d’estiu i d’hivern 3.7�9
Ateneu universitari 2.686
Seminaris �2�
Total 46.972

Més de 2� anys 3.30�
De 2� a 30 anys 12.014
De 31 a 40 anys 14.449
Més de 40 anys 6.613
Total 36.381

2. Distribució dels estudiants per edat
 2a. Primer i segon cicle 

De 21 a 30 anys 42
De 31 a 40 anys 140
Més de 40 anys 123
Total 30�       

 2b. Tercer cicle 

Homes 18.837
Dones 17.�44

3. Distribució dels estudiants per sexes
 3a. Primer i segon cicle



Homes 20�
Dones 100

 3b. Tercer cicle

Curt 1�.�76
Llarg   20.80�  

4. Distribució dels estudiants per cicle: curt o llarg

Campus en català 30.014
Campus en castellà 6.367  

5. Distribució dels estudiants per campus: català o castellà

Estudiants matriculats de 2000 a 2006
2000-2001 14.837
2001-2002 21.374
2002-2003 2�.783
2003-2004 33.423
2004-200� 33.307
200�-2006 36.381

6. Evolució del nombre de matriculats
 6a. Primer i segon cicle

Estudiants matriculats de 2000 a 2006
2000-2001 72
2001-2002 178
2002-2003 160
2003-2004 160
2004-200� 281
200�-2006 30�

 6b. Tercer cicle



7. Distribució dels estudiants per programes

Programes Nombre d’estudiants
Ciències Empresarials 8.380
Psicopedagogia  1.��4
Dret 3.730
Humanitats 2.344
Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió 2.297
Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes 3.406
Filologia Catalana    476
Administració i Direcció d’Empreses 1.737
Documentació 1.139
Psicologia 3.9�2
Enginyeria d’Informàtica 1.010
Ciències Polítiques i de l’Administració    366
Ciències del Treball 1.993
Investigació i Tècniques de Mercat    86�
Turisme 1.040
Comunicació Audiovisual    �27
Estudis de l’Àsia Oriental    71�
Publicitat i Relacions Públiques    397
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions. Telemàtica    4�3

8. Creixement de l’oferta de titulacions homologades als campus en català 
i en castellà

Any Campus en català Campus en castellà
199�-1996 2 
1996-1997 4 
1997-1998 6 
1998-1999 8 
1999-2000 9 
2000-2001 10 6
2001-2002 13 9
2002-2003 16 10
2003-2004 17 13
2004-200� 17 14
200�-2006 19 16



Graduats

Diplomatures (primer cicle) 68�
Llicenciatures (segon cicle) 1.367
Doctorat (tercer cicle) 42
TOTAL 2.094

1. Distribució dels graduats per tipus d’estudis (curs 2004-2005)

1999-2000 118
2000-2001 142
2001-2002 431
2002-2003 9�4
2003-2004 1.466
2004-200� 2.094

2. Evolució del nombre de graduats de primer, segon i tercer cicle (1999-2005)

Personal de docència i gestió

Personal de gestió 443
Professorat propi 1�2
Tutors d’inici 222
Tutors de seguiment 188
Consultors  1.736



La missió de la xarxa territorial de la UOC és fer present la 
Universitat al territori i poder oferir als seus estudiants els serveis 
i l’atenció que necessitin per a iniciar i mantenir la vinculació 
amb la Universitat amb un òptim nivell de satisfacció.

La xarxa territorial s’estructura en dos nivells: els centres  
de suport i els punts de suport.

El centre de suport, recurs propi de la Universitat, s’orienta al 
servei i dinamització de la comunitat universitària i a la difusió i 
informació de la UOC en l’entorn. El centre ofereix el màxim nivell 
de serveis a tots els estudiants que hi estan vinculats per territori.

El punt de suport depèn d’una institució pública territorial i 
es vincula amb la Universitat per un conveni de col·laboració. 
Té com a referent un centre de suport i permet que els 
estudiants disposin de més recursos al seu propi territori.

Al llarg d’aquest curs, la UOC ha obert un 
punt de suport a la Bisbal d’Empordà. 

UOC i territori

Brasil 10

Japó 6

Portugal 7

Xile 11

Canadà 6

Mèxic 71

Xina 14

Costa Rica 1
Puerto Rico  14

Bolívia 3

Colòmbia  144
Veneçuela  13

Equador 5

Perú 6
Angola 2

Andorra 330

Argentina 10

Austràlia 4

Bòsnia i Hercegovina 1

Bulgària 1

Croàcia 1

Dinamarca 7

Espanya (sense Catalunya) 8.996

Estats Units 29 Estònia 1França 41

Grècia 1

Àustria 4
Alemanya 87

Bèlgica 31

Holanda 26

Irlanda 29

Itàlia 22 Sèrbia 2

Suïssa 23

Liechtenstein 1
Luxemburg 5

Marroc 3

Noruega 5

Polònia 4

Qatar 1

Regne Unit 40

R. Dominicana 2

R. Txeca 1

Rússia 2

Suècia 7

Turquia 1

Uruguai 3

Paraguai 2

Unió Emirats Àrabs 2

Xipre 2

Antilles Holandeses 1 Filipines 1

Finlàndia 1

Guatemala 2
Hondures 2

Hong Kong 1
Jamaica 1

Malàisia 1

R. de Corea 1

Singapur 1
Guinea Equatorial 1

Síria 1

Moçambic 2

La UOC al món (estudiants)

Oficina de Mèxic DF

Punt de Suport de l’Alguer



Sevilla

València

Madrid

Seus de la UOC a Espanya i Andorra

Seus de la UOC a Catalunya

Barcelona
Badalona
Badalona-Llefià
Barcelona-les Corts
Barcelona-Vila Olímpica
Barcelona-Sant Andreu
Barcelona-Guinardó
Mataró

Vilafranca 
del Penedès

Sant Feliu 
de Llobregat
Vilanova i la Geltrú
Masquefa
Vallirana

Terrassa
Rubí

Sabadell
Granollers
Barberà del Vallès

Manresa
Berga
Igualada
Puigcerdà
Solsona

Vic
Manlleu

Salt
Banyoles
Blanes
Figueres
La Bisbal d’Empordà
Olot
Palafrugell
Ripoll
Santa Coloma de Farners
Ribes de Freser
Vidreres

Reus
Coma-ruga
Montblanc
Tarragona
VallsTortosa

Amposta
Gandesa
Móra d’Ebre
La Fatarella
Santa Bàrbara

Lleida
La Seu d’Urgell
Sort
Tàrrega
La Pobla de Segur

Andorra

Manacor

Ciutadella

Eivissa




