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Els quinze anys de la UOC coincideixen amb els cinc anys de 
posada en marxa de la xarxa Institucions i Empreses Associa-
des de la UOC. Més de 200 organitzacions vinculades a la 
Universitat i una participació de més de 210 professionals en 
la programació estable d’activitats de difusió de coneixement 
certi  quen la consolidació d’aquesta iniciativa. 

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
Durant aquest curs es reforcen els canals de comunicació en-
tre les empreses i la UOC i s’obren espais de participació en la 
vida acadèmica dels instituts de Postgrau i de Recerca de la 
UOC. Aquestes activitats fan que el món professional compti 
amb la UOC com a referent que els permet estar al dia en tots 
els aspectes d’innovació que s’esdevenen en la societat de la 
informació i la comunicació. 

WIKIPEDIA I PANORAMIO, CONVIDATS A LA TROBADA ANUAL
Els representants de les institucions i empreses poden dialo-
gar directament amb Kul Wadhwa, director de Desenvolupa-
ment Empresarial de Wikipedia, i poden conèixer també les 
últimes innovacions aportades per la UOC en el terreny de 
l’aprenentatge virtual. Eduardo Manchon, creador de Panora-
mio, també ofereix una visió innovadora i fresca de l’emprena-
doria a la xarxa.

CONFERÈNCIES, SEMINARIS
Els professionals que hi estan interessats tenen l’opció de par-

ticipar en les conferències i els seminaris que la UOC organitza 

amb motiu de la visita d’investigadors internacionals. Experts 

com la professora Mihaela Nedelcu, el professor Martin Ka-

plan, el Sr. Ferran Adrià i el Sr. Luis Conde són alguns dels 

interlocutors d’aquest curs. 

El butlletí UOC d’Empreses Associades augmenta la periodici-
tat, passa a ser mensual i té 400 subscriptors. 

L’EMPRESA I L’EEES 
Seguint amb l’esperit de Bolonya, augmenta la participació 
de les empreses associades en l’activitat docent dels estu-
dis, que col·laboren com a entorns estables on els estudiants 
poden desenvolupar els pràcticums i treballs  nals de grau o 
màster universitaris.

LA PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES ASSOCIADES 
EN L’ACTIVITAT DOCENT DELS ESTUDIS AUGMENTA I 
COL·LABOREN COM A ENTORNS ESTABLES DE TREBALL 
PER ALS ESTUDIANTS. 

http://empreses_associades.uoc.edu 
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