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El món d’internet, on va néixer i viu la nostra universitat, ha 
transformat els nostres hàbits de treball, lleure i relació i,     
òbviament, també els de l’educació i la formació. Aquesta era, 
més ràpida, més col·laborativa, més global, d’accés universal 
al coneixement, de producció lliure d’informació, demana una 
universitat capaç de respondre a les noves necessitats de les 
persones, allà on siguin, en el moment que ens necessitin, 
especialment ara, en temps convulsos de crisi.

Aquest és l’esforç que la UOC ha fet al llarg d’aquest curs i 
que continuarà fent els anys vinents. Així ho hem fixat al nou 
pla estratègic 2010-2014. Continuem orientant la Universitat 
cap a les necessitats de la nostra comunitat, més de cent mil 
persones entre estudiants, graduats, professors, consultors, 
col·laboradors i treballadors que, més que mai, volen una 
formació wiki: ràpida, flexible, col·laborativa, mòbil i accessi-
ble. Ho hem fet al nostre espai natural, global i virtual, la xarxa 
d’internet, però també ho fem amb altres institucions i univer-
sitats d’àmbit internacional i del nostre propi territori, perquè 
cada vegada haurem de fer més amb menys recursos.

Així, aquest curs hem signat 19 convenis amb universitats       
i associacions educatives d’arreu del món, que s’afegeixen 
als 60 convenis en marxa, a més de 20 xarxes d’ensenya-
ment europees i internacionals; hem obert el primer curs 
a Facebook i 37 aules en anglès i francès al nostre Cam-
pus Global, que acull des d’Estudis Àrabs i Islàmics fins a 
programes de Seguretat alimentària, passant pels cursos del 
Campus per la Pau Àfrica o la resolució de conflictes per mitjà 
de l’esport des de la Càtedra que hem creat amb la UNESCO 
i la Fundació del Futbol Club Barcelona.

Lògicament, aquest desafiament, donar servei amb valor 
afegit a més de 55.000 estudiants a 60 països del món, 
necessita eines actualitzades al Campus Virtual: noves aules, 
nova bústia, nous mòduls, configurables a gust i necessitat de 
cada estudiant; i també el nou préstec de llibres electrònics, 
l’adaptació de materials pedagògics a dispositius mòbils com 
l’iPad i l’obertura del dipòsit institucional, L’Oberta en obert.

En fi, la UOC, la universitat poc comuna, que té el bé comú 
com a objectiu, no és un producte. Com es pot veure en 
aquesta memòria, la UOC és un procés de millora contínua. 
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Una Universitat
oberta al món i a les persones, 
arrelada al territori

«aqUesta nova era del coneixement demana 
Una Universitat capaç de respondre a les 
noves necessitats de les persones, allà 
on sigUin, en el moment qUe ens necessitin, 
especialment ara, en temps convUlsos 
de crisi.»

imma tUbella

rECtOrA
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setembre-octUbre de 2009

UNIVERSITAT DE CATALUNYA
La rectora de la UOC assumeix la 
presidència de les universitats públiques 
catalanes.

LLIÇÓ INAUGURAL 
La UOC acull la inauguració del curs 
acadèmic 2009-2010 del sistema 
universitari català, amb la lliçó inaugural 
«Els reptes del coneixement: pont o 
deriva?», a càrrec de Mustapha Cherif.

IN MEMORIAM  
Homenatge a la memòria de Mavi Dolz, 
vicerectora de Cultura del curs 
2007-2008.

CAMPUS 5.0 
La meva UOC s’obre a tota la comunitat 
UOC.

UOC 2.0
 » Comença el curs pilot a Facebook amb 
124 inscrits.

 » La UOC s’incorpora a la plataforma 
educativa Youtube EDU. 

VISITA LA UOC...
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, visita 
la seu de la UOC en el districte 22@ de 
Barcelona.

UOC 15 ANYS
La UOC celebra els quinze anys 
d’existència i Perico Pastor dissenya el 
logotip commemoratiu. 

CAMPUS GLOBAL
La UOC posa en marxa el nou Campus 
Global per disposar progressivament 
d’una oferta multilingüe. 

CONFERÈNCIES 
 » Jessica Colaço, pionera en aplica-
cions socials del mòbil a l’Àfrica, 
obre les sessions «UOC-Orange tech 
talks» amb la conferència «tecnolo-
gia i canvi social».

 » Antoni Castells, conseller d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Ca-
talunya, convidat de tribuna Oberta 
Vilafranca amb la conferència «La 
Catalunya que mira endavant».

 » Satish Kumar, fundador i director dels 
programes educatius del Schuma-
cher College, intervé a les segones 
jornades d’Ecouniversitat amb la con-
ferència «terra, ànima i la societat».

 » El professor Pekka Himanen, expert 
en l’era de la informació, imparteix 
la conferència «L’etica del hacker: el 
camí que s’ha de seguir després de la 
crisi econòmica global».

COOPERACIÓ
 » La UOC, membre de l’Observatori 
d’Ensenyament Superior Sense          
Fronteres.

 » III Congrés Internacional Conflictes, 
Conflictologia i Pau.

PREMIS
 » Manuel Castells rep el Premio Nacio-
nal de Sociología y Ciencia Política.                                             

 » El màster de tecnologies accessibles  
UOC-technosite és finalista a la dis-
tinció internacional ACCESS-It

http://www.youtube.com/uoc

http://15.uoc.edu  

Pekka Himanen

Satish Kumar

Jessica Colaço

BIBLIOTECA
La Biblioteca de la UOC ofereix préstec 
de llibres electrònics per primera 
vegada.

http://biblioteca.uoc.edu/

02
el cUrs de l’any

360

Antoni Castells

http://www.uoc.edu/inaugural09/

Imma tubella i Jordi Hereu
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gener-Febrer de 2010

TERRITORI
Inauguració del centre de suport de la 
UOC a l’Hospitalet, situat al Centre Cultu-
ral de Bellvitge.

TECNOLOGIA
La UOC, la Universitat de Berkeley i 
l’EtH Zurich s’alien per revolucionar el 
contingut acadèmic audiovisual.

RECERCA
 » Gilles Lavigne, investigador de l’Institut 
d’Investigació i Desenvolupament 
Educatiu (IIDE) de la Universitat 
Autònoma de Baixa Califòrnia (Mèxic), 
analitza la navegació com a factor de 
l’aprenentatge virtual.

 » Presentació de l’estudi Diagnòstic de 
percepcions Catalunya-Espanya, dut a 
terme pel grup de recerca Identi.Cat, 
de la UOC.

 » Inauguració de l’Hospital Moisès Brog-
gi, centre universitari adscrit a la UOC.

CONFERÈNCIES
 » Kul Wadhwa, cap de desenvolupament 
comercial de la Fundació Wikimedia, 
convidat a la IV trobada d’Empreses 
Associades UOC. 

 » Jordi Pujol imparteix la conferència   
«Per anar amunt: actius i passius» al 
tribuna Oberta Vilafranca.

COOPERACIÓ 
Comença el projecte Campus for Peace 
- Africa, iniciativa de la UOC amb la 
col·laboració de la Universitat Virtual 
Africana.

L’Auditori (Barcelona)

Kul Wadhwa

Moisès Broggi

Jordi Pujol

FORMACIÓ 
La UPF i la UOC posen en marxa el nou 
màster de Formació de professorat de 
secundària.

COOPERACIÓ 
La FUOC s’afegeix a la iniciativa Carta 
de la diversitat, un decàleg de bones 
pràctiques en favor de la igualtat i la no-
discriminació.

ACTE DE GRADUACIÓ 
La UOC celebra un nou acte de gradua-
ció a l’Auditori de Barcelona i a l’Auditori 
Nacional de Música de Madrid per als 
més de 5.500 graduats.

RECERCA 
VI Seminari Internacional de la Càtedra 
UNESCO d’E-learning de la UOC sobre 
l’aprenentatge social obert (Open Social 
Learning). 

TECNOLOGIA 
Neix Virtua, un servei d’allotjament de 
màquines virtuals per a projectes pilot.

novembre-desembre de 2009

INTERNACIONAL
La UOC és la seu de la conferència 
anual de l’Standing Conference of Presi-
dents (SCOP) de l’International Council 
for Open and Distance Education (ICDE) 
sobre «La qualitat en el context de la 
crisi financera».
 

http://www.uoc.edu/symposia/scop2009/
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maig-JUliol de 2010

RECERCA 
 » Culminació del projecte de plataforma 
educativa SUMA, desenvolupada per 
la UOC i tecsidel, que combina el 
que és millor dels diferents sistemes 
d’aprenentatge virtual més reconeguts 
del mercat i d’un conjunt d’eines i 
aplicacions. 

 » Publicació de l’estudi Llengua i joves. 
Usos i percepcions lingüístics de la 
joventut catalana, dirigit per Joan 
Pujolar, professor dels Estudis d’Arts i 
Humanitats.

 » Gill Kirkup, professora de l’Open 
University, convidada a la taula rodona 
sobre gènere, tIC i educació en els 
països en desenvolupament.

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT
 » Ferran Adrià i Ferran Soriano, convi-
dats a la III Jornada de l’IIP dedicada 
al lideratge i talent a l’empresa. 

 » Michael t. Jones, dinamitzador princi-
pal de tecnologia de Google i un dels 
fundadors de Google Earth, convidat 
a la trobada anual de UOC Alumni, 
pronuncia la conferència «El poder de 
la informació». 

 » Neix Ecouniversitat, la revista de di-
vulgació del Campus per la Pau sobre 
sostenibilitat, ecologia i medi ambient 
en el sector universitari.
http://ecouniversitat.uoc.edu

 » L’eLearn Center i l’IN3 presenten 
noves publicacions periòdiques, eLC 
Research Paper Series i IN3 Working 
Paper Series. 
http://elcrps.uoc.edu  
http://in3wps.uoc.edu

 » Neix Journal of Conflictology, nova 
revista científica electrònica que se 
centra en l’anàlisi de la resolució de 
conflictes i els processos de pau.
http://journal-of-conflictology.uoc.edu

COOPERACIÓ 
III Jornades EcoUniversitat sobre la 
importància de la sensibilització sobre 
l’activisme ecològic per mitjà de la 
informació.

CONVENIS
Nova Càtedra UNESCO-FCB-UOC de 
l’Esport per a la coexistència social i la 
resolució de conflictes.

TECNOLOGIA
Els materials educatius de la UOC 
s’adapten a l’iPad.

FORMACIÓ 
 » La CCMA i la UOC posen en marxa el 
màster d’Entreteniment tV3-UOC. 

 » La UOC crea el primer MBA de Ciències 
immobiliàries.

IN MEMORIAM 
La UOC expressa el seu condol per la 
mort de William J. Mitchell, professor de 
l’Institut tecnològic de Massachusetts 
(MIt) i doctor honoris causa de la UOC 
el curs 2005-2006.

INNOVACIÓ
La UOC llança un joc basat en la 
realitat augmentada, d’accés obert, amb 
l’objectiu que l’usuari pugui saber el seu 
perfil professional. 

INTERNACIONAL
La UOC coorganitza a Barcelona la troba-
da de rectors convocada per l’EuroMed 
Permanent University Forum (EPUF) i 
compta amb la presència de més de 140 
rectors de 23 països.  

BIBLIOTECA
Comença a funcionar O2, l’Oberta en 
obert, el dipòsit institucional de la UOC.

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT
Primera edició del concurs de microrelats 
«Picasso en lletra».

RECERCA
 » Manuel Castells, elegit assessor de la 
Biblioteca del Congrés dels EUA.

 » Presentació de l’estudi ELAN.cat 
sobre el multilingüisme a les empreses 
catalanes.

UNIVERSITAT DE CATALUNYA 
L’ACUP presenta el Pla de projecció 
internacional de les universitats públiques 
catalanes 2010-2015.  

WIKILOUNGE 
Jornada de portes obertes amb motiu de 
Sant Jordi al nou espai de la UOC a Bar-
celona, a la rambla de Catalunya, 6. 

E-TREBALL 
La UOC llança l’E-treball per afavorir la 
conciliació i promoure la flexibilitat de 
presència en el lloc de treball.

març-abril de 2010

Gill Kirkup

Ferran Adrià i Ferran Soriano

Michael t. Jones

http://augmentada.uoc.edu

Eduard Vinyamata, Imma tubella, Joan Laporta
Seu de la UOC

rambla de Catalunya, 6 (Barcelona)
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2  distribUció dels estUdiants per edat

oFerta pròpia

postgraU

Màsters 732

Postgraus 1.265

Especialització 1.055

títol propi (gmmd) 509

altres

Ateneu universitari 2.887

Universitat Oberta 
d’Estiu i d’Hivern

2.966

Català obert, Actua-
lització, Programa de 
viatges, Seminaris

630

oFerta oFicial

graU

Graus EEES 10.666

Llicenciatures i 
enginyeries

18.824

Diplomatures i engi-
nyeries tècniques

14.777

postgraU Màsters universitaris 2.345

doctorat Doctorat 131

 

altres

 

Diplomatures 
i llicenciatures

Graus
Màsters 

universitaris
Doctorat Postgraus Altres

17.220 4.584 1.313 71 1.565 3.371

16.890 6.082 1.032 60 1.487 3.112                                            

1  distribUció dels estUdiants per tipUs

3  distribUció dels estUdiants per sexes

estUdiants

el 57% dels estUdiants 
de graU són dones.

4  evolUció del nombre de matricUlats

postgraU: màster, postgraU i doctorat
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graU: diplomatUres, llicenciatUres i graUs

més de 10.000 matricUlats 
són de graU.

14
.8

37

21
.3

74 25
.7

83

30
.7

67 33
.9

96 37
.0

95

39
.4

94

40
.8

60

42
.3

97

44
.7

76

2000
2001

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2005
2006

2004
2005

2007
2008

2006
2007

2009
2010

2008
2009

2000
2001

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2005
2006

2004
2005

2007
2008

2006
2007

2009
2010

2008
2009

2003
2004

2005
2006

2004
2005

2007
2008

2006
2007

2009
2010

2008
2009
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5  distribUció dels estUdiants per estUdis

1  distribUció dels gradUats per tipUs d’estUdis 

1  personal de docÈncia 
 i gestió  

2  personal de docÈncia i gestió 
 per sexes 

2  evolUció del nombre de gradUats de diplomatUra, llicenciatUra,  
 màster Universitari i doctorat

economia i empresa

Diplomatura de Ciències Empresarials 7.643

Diplomatura de turisme 1.161

2n. cicle d’Administració i Direcció d’Empreses 1.827

2n. cicle de Ciències del treball 1.449

2n. cicle d’Investigació i tècniques de Mercat 1.006

Grau de turisme 193

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 1.547

Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats 219

Màster de Prevenció de riscos laborals 471

ciÈncies de la inFormació i de la comUnicació

Llicenciatura de Comunicació Audiovisual 656

2n. cicle de Documentació 706

2n. cicle de Publicitat i relacions Públiques 1.035

Grau de Comunicació 675

Grau d’Informació i Documentació 168

Màster oficial de Societat de la informació i el coneixement 461

dret i ciÈncia política

Llicenciatura de Dret 3.310

2n. cicle de Ciències Polítiques i de l’Administració 491

Grau de Dret 1.843

arts i hUmanitats

Llicenciatura de Filologia Catalana 512

Llicenciatura d’Humanitats 1.641

2n. cicle d’Estudis de l’Àsia Oriental 714

Grau d’Humanitats 1.049

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 167

Màster universitari de Gestió cultural 277

psicologia i ciÈncies de l’edUcació

Llicenciatura de Psicologia 2.659

2n. cicle de Psicopedagogia 1.886

Grau de Psicologia 3.226

Grau d’Educació Social 786

Màster universitari d’Educació i tIC (e-learning) 664

inFormàtica i telecomUnicació

Enginyeria tècnica d’Informàtica de Gestió 2.245

Enginyeria tècnica d’Informàtica de Sistemes 2.749

Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat de telemàtica 979

2n. cicle d’Enginyeria Informàtica 932

Grau d’Enginyeria Informàtica 121

Grau de tecnologies de telecomunicació 55

Grau de Multimèdia 617

Màster universitari de Programari lliure 472

Total 46.612

personal de docÈncia i gestió

gradUats

Professorat propi 234

Professorat docent 
col·laborador

2.804

Personal de gestió 491

Homes Dones

Professorat propi 132 102

Docents col·laboradors 1.645 1.159

Personal de gestió 139 352

Dels 234 professors propis de la UOC, el  67,7% són doctors i el 34,9% són lectors acreditats pel 
sistema universitari.   

11 doctorat
màsters Universitaris

diplomatUres

llicenciatUres

màsters i postgraUs
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Total: 6.138

Dades dels graduats del curs 2008-2009
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la Uoc en xarxa

tutors d’inici 340

tutors de seguiment 345

Assignatures ofertes en català 1.907

Aules virtuals en català 3.741

Assignatures ofertes en castellà 1.944

Aules virtuals en castellà 2.113

Assignatures ofertes en anglès 37

Aules virtuals en anglès 37

Seus d’examen 25

Seus territorials 16

Punts de suport i d’enllaç 50

Accions d’atenció des 
dels centres de suport

118.661

Sessions informatives 153

Comissions
35, formades per 

169 representants

treballs de final de carrera 
disponibles a la Biblioteca

1.018

recursos de Biblioteca 
disponibles a les aules

23.531

1  acompanyament de l’estUdiant 

5  diFUsió del coneixement 

6  xarxes socials 

curs 2008-2009 curs 2009-2010

4.3. nombre de visites per llengUa de navegació

Web en català 2.411.488

Web en castellà 469.739

Web en anglès 21.575

El mes de màxim impacte (març)

4.4. evolUció del nombre de visites des de dispositiUs mòbils

Visites des de dispositius mòbils 7.126 23.227

Comparació durant el mes de màxim impacte (juny)

curs 2008-2009 curs 2009-2010

5.1. yoUtUbe

Nombre de vídeos 449 913

Subscriptors del canal UOC de Youtube 592 1.185

Nombre de reproduccions 286.597 563.013

 El 31 de juliol

5.2. revistes acadÈmiqUes, institUcionals i espais en xarxa*

Nombre de revistes i espais 9 13

Subscriptors 12.357 12.847

 El 31 de juliol

* revistes acadèmiques i institucionals: Artnodes, Digithum, Ecouniversitat, eLC Research Paper Series, IDP. 

Revista d’Internet, Dret i Política, IN3 Working Paper Series, Journal of Conflictology, Mosaic, rUSC. Revista de Uni-

versidad y Sociedad del Conocimiento, UOC Papers, Walk In. Espais en xarxa: LletrA, Debats d’Educació.

5.3. opencoUrseWare

Visites 428 11.921

Usuaris 383 8.467

temps de permanència 39 s 2 min 41 s

Comparació durant el mes de màxim impacte (febrer)

5.4. editorial Uoc

Llibres 122 107

reimpressions 23 47

 El 31 de juliol

curs 2008-2009 curs 2009-2010

Nombre de pàgines actives a Facebook 4 5

Nombre de comptes de twitter actius 6 17

evolUció de Facebook institUcional de la Uoc  http://www.facebook.com/uoc.universitat

Seguidors 751 4.389

Nombre d’interaccions 51 275

evolUció del tWitter institUcional de la Uoc  http://www.twitter.com/UOC_Universitat

Seguidors 825 3.610

twits en català 225 589

twits en castellà 183 472

twits en anglès 153 289

linkedin alUmni

Membres 863

Les dades de xarxes són del 31 de juliol.

curs 2007-2008 curs 2008-2009 curs 2009-2010

4.1. evolUció dels indicadors principals de posicionament del Web

Visites 3.001.139 3.203.587 3.633.615

Usuaris 491.772 617.999 719.585

Pàgines visitades 7.285.951 5.872.118 6.967.285

temps de permanència 1 min 52 s 2 min 9 s 2 min 32 s

Pagerank 6 7 8

 Font: Google Analytics.                                           Comparació durant el mes de màxim impacte (març)

4.2. rànqUing de Webs d’Universitats

Webometrics 672 638 558

 El 31 de juliol

Des del 2007 el web de la UOC puja 114 posicions en aquest rànquing.
Webometrics és un rànquing mundial dels webs d’universitats que té en compte 20.000 universitats. 
S’obté a partir de quatre indicadors: la mida del web (nombre de pàgines que allotja), la visibilitat 
(nombre d’enllaços externs al web de la Universitat), el nombre de fitxers rics i Google Scholar. 

4  el Web de la Uoc  
www

2  el campUs virtUal 

3  comUnicació amb l’estUdiant 

2.2. espais de comUnicació curs 2009-2010

Missatges personalitzats 300

Subscriptors al Butlletí 
d’informacions acadèmiques

27.334

Fòrums actius (gestionats 
per membres de la comunitat 
universitària)

341

2.1. visites, UsUaris i 
temps de permanÈncia curs 2009-2010

Visites 26.485.873

Usuaris 3.054.628

temps de permanència 
(mitjana) 4 min i 3 s

curs 2008-2009 curs 2009-2010

consUltes 143.808 180.296
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04 món
la Uoc al present a tots cinc continents.

la Universitat en línia, la Universitat global.

més de 35.000

Catalunya

més de 12.000

Espanya 

(sense Catalunya)

Fins a 500

Andorra

Mèxic

Colòmbia

Alemanya

Fins a 100

regne Unit

França

Estats Units d’Amèrica

dUrant el cUrs 2009-2010 es signen 19 
convenis i es mantenen actiUs més de 
60 convenis més amb empreses i institU-
cions d’arreU del món.

Fins a 50

Suïssa

Irlanda

Països Baixos

Equador

Bèlgica

Itàlia

Salvador

Cuba

Fins a 20

Argentina

Xile

Xina

Bolívia

Veneçuela

Perú

Brasil

Costa rica

turquia

Luxemburg

Japó

Portugal

Fins a 10

Dinamarca

Nicaragua

Sudan

Àustria

Marroc

Noruega

Guatemala

Etiòpia

Finlàndia

Hondures

Kenya

Suècia

Algèria

Austràlia

Egipte

Moçambic

Polònia

Singapur

Unió dels Emirats Àrabs

Uruguai

Afganistan

Canadà

república Dominicana

Paraguai

Angola

Filipines

Hong Kong

Israel

Jamaica

república de Corea

Grècia

Islàndia

Oman

república txeca

rússia

Sèrbia

república de Sud-àfrica

tailàndia

trinitat i tobago

Albània

Antilles Neerlandeses

Bòsnia i Hercegovina

Camerun

Estònia

Gàmbia

Guinea Bissau

Hongria

Índia

Indonèsia

Liechtenstein

Mauritània

Panamà

Puerto rico

romania

Senegal

Sierra Leone

Sri Lanka

taiwan

tunísia

Zimbàbue

Catalunya
 » Fundació FC Barcelona

Andorra
 » Universitat d’Andorra

Bolívia
 » UMSA - Universitat Mayor de San Andrés

Colòmbia
 » Fundació Universitària CEIPA

 » Universitat de Caldas

 » PNUD - Programa de les Nacions Unides 

per al Desenvolupament

Cuba
 » OHCH - Oficina del Historiador de la 

Ciudad de La Habana

Estats Units
 » MSU - Universitat Estatal de Michigan 

 » Universitat de Missouri

Itàlia
 » International Slow Food Association

Mèxic
 » UNAM - Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

 » UPN - Universitat Pedagògica Nacional de Mèxic

 » UAEM - Universitat Autònoma de l’Estat de Mèxic

Perú
 » PUCP - Pontifícia Universitat Catòlica del Perú

Portugal
 » AESE - Associaçao de Estudos Superiores de 

Empresa

d’àmbit internacional
AUIP - (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado)

CASE - (Council for Advancement and Support of Education)

CINDA  -  (Centro Interuniversitario de Desarrollo)

CrEAD  - (Consorcio Interamericano de Educación a Distancia)

EDUCAUSE

ELI  - (Educause Learning Initiative)

GUNI  - (Global University Network for Innovation)

IAU  - (International Association of Universities)

ICDE - (International Council for Open and Distance Education)

IMS  - (Global Learning Consortium)

NMC  - (New Media Consortium)

OCW  - (OpenCourseWare Consortium)

rECLA  - (red de Educación Continua de América Latina y Europa)

talloires Network

d’àmbit eUropeU
EADtU - (European Association of Distance teaching University)

EDEN - (European Distance and E-Learning Network)

EFQUEL - (European Foundation for Quality in e-Learning)

EMUNI - (Euro-Mediterranean University)

EPUF - (Euromed Permanent University Forum)

EUA - (European University Association)

EUCEN - (the European Association for University Life Long Learning)

EUNIS - (European University Information Systems)

convenis xarxes

estUdiants
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05 innovació
recerca i

La UOC aposta per donar un nou impuls a l’activitat investigadora, d’innova-
ció i transferència. L’objectiu és promoure l’activitat de recerca i innovació de 
qualitat i fer que reverteixi en la docència i que tingui una repercussió clara en el 
teixit socioeconòmic de l’entorn. Aquest impuls es concreta en un suport més 
important a aquest tipus d’activitat, mitjançant el programa APLICA —d’impuls 
a la innovació— i el programa de suport a la recerca, i també en la creació de 
tres comissions específiques que permeten desenvolupar el Pla estratègic del 
Vicerectorat de recerca i Innovació de la Universitat: Comissió de recerca, 
Comissió de Publicacions i Comitè d’Ètica.

L’activitat de recerca, innovació i transferència de la Universitat s’organitza amb 
més de trenta grups de recerca, que estan vinculats als estudis i àrees de conei-
xement i als dos centres de recerca de la Universitat: l’eLearn Center i l’Internet 
Interdisciplinary Institute. La Generalitat de Catalunya, en la convocatòria del 
curs 2009-2010, reconeix catorze d’aquests grups de recerca.

càtedra de mUltilingüisme lingUamón-Uoc

Projecte Xarxa d’Universitats Europees 
sobre Multilingüisme
El darrer semestre del 2009 la Comissió Euro-

pea reconeix el projecte EUNoM – European 

Universities Network on Multilingualism.

càtedra Unesco d’e-learning de la Uoc

L’Open Social Learning, eix temàtic de la 
sisena edició del seminari internacional
Durant el curs 2009-2010 centra la seva acti-

vitat en l’anàlisi de l’ús de les xarxes socials 

per a l’aprenentatge en línia. Organitza el VI 

Seminari Internacional sobre l’Open Social 

Learning, que té lloc els dies 30 de novembre

i 1 de desembre de 2009, a Barcelona, i que 

compta amb la presència, entre altres, de 

George Siemens i Stephen Downes.

gestió de la recerca: l’oFicina Uoc de 
sUport a la recerca i la transFerÈncia 
(osrt)
L’OSrt és el punt de contacte entre la UOC 

i el seu entorn i té l’objectiu de transferir els 

resultats d’r+D+I+t de la UOC. Del curs 

2009-2010 destaquen les activitats següents:

Jornada sobre Indicadors R+D+I
El mes de febrer del 2010 la UOC acull la 

Jornada sobre Indicadors r+D+I, organitzada 

per la xarxa redOtrI d’universitats i la Con-

ferència de rectors d’Universitats Espanyoles 

(CrUE). S’hi posen en comú els criteris que 

cal seguir a l’hora d’obtenir estadístiques     

de qualitat en l’àmbit universitari i en el de     

la recerca.

Mapa tecnològic i de coneixement
La Unitat de transferència de Coneixement 

(UtC) de l’OSrt elabora aquest mapa, que ha 

de servir per a identificar, estructurar i classifi-

car tota l’oferta tecnològica i de coneixement 

de la UOC. 

Durant el curs 2009-2010:

 » S’obren dues convocatòries de projec-

tes APLICA adreçades al professorat i al 

personal de gestió de la Universitat. Dels 34 

projectes presentats, se n’aproven 26. 

 » La Factoria Ide@innova recull 23 idees 

d’innovació.

 » Es posen en marxa cinc projectes d’inno-

vació sobre mobilitat, videojocs i xarxes de 

coneixement. 

Projectes de recerca 95

Articles en revistes científiques 105

Llibres 19

Capítols de llibre 122

Contribucions a congressos 269

tesis doctorals 7

Becaris de doctorat 27

Grups de recerca 30

Projectes d’innovació 5

Convocatòries de recerca 4

dades innovació

la Uoc aposta per donar Un noU impUls a l’activitat 
investigadora, d’innovació i transFerÈncia.

http://catedramultilinguisme.uoc.edu

http://catedraunesco.uoc.edu 

elearn center (elc)

Nascut el febrer del 2009, impulsa la recerca, 

la transferència i la innovació en e-learning 

mitjançant les activitats següents:

 » eLC research Fellows Program

 » Estades de recerca predoctoral i postdoctoral

 » Visites internacionals

 » Projecte de recerca La dimensió temporal   

en e-learning

 » Projecte de recerca Marc conceptual de 

l’e-learning

 » Programa de doctorat en e-learning
 » Publicació de l’informe Horizon 2010,       

juntament amb el New Media Consortium

internet interdisciplinary institUte (in3)

Amb l’objectiu de captar el talent extern, l’IN3 

obre quatre convocatòries de recerca durant 

el curs 2009-2010:

 » Convocatòria de Research Fellows

 » Convocatòria de professors visitants

 » Convocatòria d’investigadors residents

 » Convocatòria per a crear una comunitat de 

coneixement (Knowledge Community)

http://elc.uoc.edu

http://in3.uoc.edu

pUblicacions
Web de recerca
Es renova el web de recerca de la UOC i s’hi 

inclou tota la informació sobre el personal in-

vestigador, els grups i els projectes de recerca. 

Dipòsit ePrints
Amb el dipòsit ePrints s’obre l’accés al text 

complet de totes les publicacions de recerca 

sorgides de la UOC.

eLC Research Paper Series
Amb periodicitat semestral, aquesta nova 

publicació té l’objectiu de difondre els resultats 

de recerca de l’eLearn Center.

IN3 Working Paper Series
Amb periodicitat anual, aquesta publicació 

posa en accés obert els informes i treballs de 

recerca produïts en el marc de l’Internet Inter-

disciplinary Institute des del 2001 fins ara.

http://recerca.uoc.edu

http://in3wps.uoc.edu

http://innovacio.uoc.edu

http://eprints.uoc.edu 

http://elcrps.uoc.edu

http://www.uoc.edu/symposia/
unescoseminar2009/ 

recerca

l’activitat de recerca, innovació i 
transFerÈncia de la Uoc s’organitza 
amb més de trenta grUps de recerca.
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06 eees

el sistema de garantia interna de la qUalitat
La Comissió específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats Univer-

sitaris de l’AQU Catalunya, en data 1 d’octubre de 2009, acorda ratificar i exportar el 

disseny del sistema de garantia interna de la qualitat que s’havia qualificat positiva-

ment en la convocatòria anterior (2007), en què es referia als Estudis de Dret i Ciència 

Política, que ara s’estén a la resta d’estudis de la Universitat.

el programa de segUiment dels títols oFicials
La UOC participa en el Programa experimental de seguiment dels títols oficials, pro-

mogut per l’AQU i que té com a finalitats:

 » contribuir al disseny del futur procediment de seguiment de titulacions oficials,

 » definir l’estructura i el contingut dels informes que, anualment, hauran d’elaborar les 

universitats.

La UOC hi participa amb les titulacions de grau de Dret i de màster de Prevenció de 

riscos laborals. 

primera convocatòria d’avalUació
tal com preveia l’acord signat entre la Universitat Oberta de Catalunya i l’AQU Cata-

lunya, el curs 2009-2010 es publica la primera convocatòria d’avaluació en el marc 

d’una prova pilot del programa Docentia.

Aquesta avaluació, adreçada a tot professorat de la UOC, s’ha impulsat com a ins-

trument de millora de la qualitat de la docència i té en compte tota l’activitat docent 

exercida pels professors.

En aquesta primera convocatòria pilot es van presentar un total de 27 professors, dels 

quals 25 van obtenir una avaluació positiva.

programa sUport d’aqU catalUnya
Membres de l’Àrea de Planificació i Avaluació van visitar l’Open University (regne Unit) 

per conèixer el seu sistema intern de garantia de la qualitat i els procediments que 

aquesta universitat segueix per a garantir-ne la implantació.

A l’oferta ja existent s’hi afegeixen durant el curs 2009-2010 

els programes de grau i màster següents:

 » Administració i Direcció d’Empreses

 » Comunicació

 » Educació Social

 » Enginyeria Informàtica

 » Informació i Documentació

 » Llengua i Literatura Catalanes

 » Màrqueting i Investigació de Mercats

 » Multimèdia

 » tecnologies de telecomunicació

 » turisme

 » Gestió cultural (interuniversitari en què participen la Uni-

versitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears)

 » Professorat d’educació secundària obligatòria i batxille-

rat, formació professional i ensenyament d’idiomes (inter-

universitari coordinat per la Universitat Pompeu Fabra) 

la Uoc disposa d’Un sistema de garantia 
interna de la qUalitat per a les seves 
titUlacions oFicials certiFicat per l’aqU.

qUalitat

graUs

Així mateix, amb vista a l’oferta del curs 2010-2011 la 

Universitat té programats:

 » Criminologia

 » relacions Laborals i Ocupació

 » Fiscalitat

 » Nutrició i salut 

 » telemedicina 

 » Aplicacions multimèdia

 » Enginyeria informàtica

 » Enginyeria de telecomunicacions

 » Psicologia, salut i qualitat de vida

Actualment tots aquests programes ja tenen un informe 

final favorable d’ANECA.

graUs

màsters Universitaris

dUrant el cUrs 2009-2010 l’oFerta de 
graUs i màsters Universitaris de la Uoc 
s’amplia i es preveU qUe l’oFerta continUÏ 
creixent el cUrs 2010-2011.

màsters Universitaris

desplegament de noves titUlacions
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Docència UOC recerca IN3 Projectes UOC total FUOC

Import net de la xifra de 
negoci

51.468.439,70 1.033.288,00 2.695.172,74 55.196.900,44

Ingressos accessoris 65.153,92 0,00 0,00 65.153,92

Subvencions d’explotació 28.820.803,05 4.230.801,64 141.366,52 33.192.971,21

Subvencions, donacions
i llegats de capital

8.718.185,68 0,00 0,00 8.718.185,68

Donacions 69.334,38 0,00 0,00 69.334,38

Excés de provisió de riscos
i despeses

299.861,38 39.040,08 0,00 338.901,46

Altres ingressos 76.143,72 0,00 0,00 76.143,72

Total d’ingressos 89.517.921,83 5.303.129,72 2.836.539,26 97.657.590,81

Docència UOC recerca IN3 Projectes UOC total FUOC

Ajuts concedits 424.900,69 0,00 0,00 424.900,69

Proveïments 1.490.181,42 0,00 7.217,00 1.497.398,42

Despeses de personal 31.922.895,29 2.958.738,48 247.191,00 35.128.824,77

Dotació d’amortització 
immobilitzat

9.320.657,56 0,00 0,00 9.320.657,56

Variació de provisions de tràfic 751.341,32 0,00 24.500,00 775.841,32

Serveis exteriors 46.297.833,15 2.792.479,81 1.743.019,79 50.833.332,75

tributs 28.901,45 0,00 0,00 28.901,45

Altres despeses 43.005,32 8,34 0,00 43.013,66

Total de despeses 90.279.716,20 5.751.226,63 2.021.927,79 98.052.870,62

Docència UOC recerca IN3 Projectes UOC total FUOC

resUltat d’explotació -761.794,37 -448.096,91 814.611,47 -395.279,81

Ingressos financers 887.280,31 0,00 0,00 887.280,31

resultats per alienació 
d’instruments financers

5.713.921,19 0,00 0,00 5.713.921,19

Despeses financeres 396.415,06 0,00 0,00 396.415,06

resUltat Financer 6.204.786,44 0,00 0,00 6.204.786,44

resUltat abans d’impostos 5.442.992,07 -448.096,91 814.611,47 5.809.506,63

Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00

07 econòmica
memòria 

resUltat de l’exercici 5.442.992,07 -448.096,91 814.611,47 5.809.506,63

2  despeses d’explotació 

1  ingressos d’explotació  

 

1  ingressos d’explotació  

2  despeses d’explotació  

9,51% dotació d’amortització immobilitzat

1,53% proveÏments

0,79% variació de provisions de tràFic

0,43% aJUts concedits

0,04% altres despeses

0,03% tribUts

7,06% sUbvencions de capital generalitat

3,23% sUbvencions d’explotació altres

1,87% sUbvencions de capital altres 

0,35% excés de provisió per a riscos i despeses

0,08% altres ingressos

0,07% donacions

56,59% import net de la xiFra de negoci

30,76% sUbvencions d’explotació generalitat

51,84% serveis exteriors

35,83% despeses de personal

Compte de resultats 2009_ Fundació Universitat Oberta de Catalunya 

Total: 97.657.590,81 €

Total: 98.052.870,62 €
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Xifres en euros

€
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08 Webs
Uoc 

http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/
coneix_la_uoc/presentacio/index.html 

 » Model d’aprenentatge  
http://www.uoc.edu/aprenentatge

 » Biblioteca Virtual 
http://biblioteca.uoc.edu

 » Dipòsit institucional – O2 
http://openaccess.uoc.edu

coneix la Uoc

diFUsió del coneixement

recerca mUltidisciplinària 
i aposta per la innovació

oberta a la societat

 » La rectora en línia 
http://rectora.uoc.edu

 » Càtedra UNESCO d’E-learning
http://catedraunesco.uoc.edu

 » Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC 
http://catedramultilinguisme.uoc.edu

 » Campus per la Pau 
http://campusperlapau.uoc.edu

 » Institucions i Empreses Associades 
http://empreses_associades.uoc.edu

 » UOC Alumni 
http://alumni.uoc.edu

 » Xarxa territorial 
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/
seus_i_contacte/contacte_uoc/index.html

oberta a les xarxes socials

 » Youtube: http://www.youtube.com/uoc

 » twitter (en català): http://www.twitter.com/UOC_Universitat

 » twitter (en castellà): http://www.twitter.com/UOC_Universidad

 » twitter (en anglès): http://www.twitter.com/UOC_University

 » twitter d’Alumni: http://twitter.com/UOC_Alumni

 » Facebook: http://www.facebook.com/uoc.universitat

 » Netvibes: http://www.netvibes.com/uoc

 » Delicious: http://delicious.com/UOC_Universitat

 » Slideshare d’Alumni: http://www.slideshare.net/uocalumni

 » Flickr: http://www.flickr.com/UOC_Universitat

 » Linkedin d’Alumni: http://www.linkedin.com/groups?gid=2148606&trk=myg_ugrp_ovr 

 » tots els twitters UOC: http://twitter.com/UOC_Universitat/uoc

 » Blogs de la UOC: http://www.uoc.edu/portal/catala/difusio_i_publicacions/blogs/list.html

 » Estudis  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/estu-
dis_arees/presentacio/index.html

 » Estudis d’Arts i Humanitats 
http://eah.uoc.edu

 » Estudis de Ciències de la Informació i de la          
Comunicació 
http://ecic.uoc.edu

 » Estudis de Dret i Ciència Política 
http://edcp.uoc.edu

 » Estudis d’Economia i Empresa 
http://eee.uoc.edu

 » Estudis d’Informàtica, Multimèdia i telecomunicació 
http://eimt.uoc.edu

 » Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 
http://epce.uoc.edu

 » recerca  
http://recerca.uoc.edu

 » Internet Interdisciplinary Institute (IN3)  
http://in3.uoc.edu

 » eLearn Center (eLC)  
http://elearncenter.uoc.edu 

 » Innovació 
http://innovacio.uoc.edu

 » Editorial UOC  
http://www.editorialuoc.com

 » revistes acadèmiques
 » Artnodes  
http://artnodes.uoc.edu

 » Digithum 
http://digithum.uoc.edu

 » Ecouniversitat  
http://ecouniversitat.uoc.edu

 » eLC Research Paper Series  
http://elc-research-paper-series.
uoc.edu 

 » IDP. revista d’Internet, Dret i 
Política
http://idp.uoc.edu

 » IN3 Working Paper Series  
http://in3-working-paper-series.
uoc.edu 

 » Journal of Conflictology  
http://journal-of-conflictology.
uoc.edu

 » Mosaic  
http://mosaic.uoc.edu

 » rUSC. Revista de Universidad         
y Sociedad del Conocimiento 
http://rusc.uoc.edu

 » UOC Papers  
http://uocpapers.uoc.edu

 » Walk In 
 http://walkin.uoc.edu

 » Espais en xarxa
 » LletrA 
http://lletra.uoc.edu

 » Debats d’Educació  
http://www.debats.cat

 » Materials docents oberts
 » OpenCourseWare  
http://ocw.uoc.edu

docÈncia de qUalitat

 » Oferta formativa 
http://www.uoc.edu/estudis
· Graus (adaptats a l’EEES) 
· Llicenciatures 
· Diplomatures 
· Enginyeries

 » Institut Internacional de Postgrau 
 http://iip.uoc.edu 
· Màsters oficials, màsters propis 
· Formació de postgrau 
· Programes oberts

www
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