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UOC 2020: passos fets 



Missió, visió i valors 



Missió 

La UOC és una universitat 

innovadora, arrelada a 

Catalunya i oberta al món, que 

forma les persones al llarg de 

la vida tot contribuint al seu 

progrés i al de la societat, 

alhora que fa recerca sobre la 

societat del coneixement. 

 

El seu model educatiu es basa 

en la personalització i 

l’acompanyament de l’estudiant 

mitjançant  l’e-learning. 



Visió 
La UOC vol ser una universitat 

que, connectada en xarxa amb la 

resta d'universitats del món, 

impulsa la construcció d'un espai 

global de coneixement i la 

recerca de frontera en societat 

del coneixement.  

 

Innova en el model educatiu 

propi que se centra en 

l'estudiant, oferint una formació 

de qualitat i personalitzable, per 

fomentar la seva competitivitat i 

contribuir al progrés de la 

societat. 
 



Valors 

Compromís 

 

Respecte 

 

Transparència 

 

Professionalitat 

 

Sostenibilitat 



Valors 

Compromís; amb els 
estudiants, els graduats i amb la 
societat; amb la qualitat dels 
serveis i amb la innovació com a 
constant de l’organització. 

Respecte; a les persones, a les 
idees, a les cultures i al món. 

Transparència; en les 
informacions, amb les dades i  
amb els processos. 

Professionalitat; apoderant a 
les persones que formen part de 
l’organització; reconeixent els èxits 
i aprenent dels errors. 

Sostenibilitat; econòmica, 
social i ambiental de l’activitat que 
emprèn la nostra organització. 



Eixos i objectius estratègics 
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Eixos del Pla estratègic 

1. Transversalitat i flexibilitat 

2. Governança col·laborativa  

      amb objectius comuns 

 

3. Internacionalització 

4. Competitivitat i ocupabilitat 

5. Excel·lència en recerca 



Eix 1: Impuls a la transversalitat i a la flexibilitat 

 Formació centrada en l’estudiant. 

 Personalització itineraris curriculars i capitalització de 

    coneixements i experiència prèvia. 

 Multidisciplinarietat dels programes, per a un òptim  

    desenvolupament personal i professional. 

 Aprenentatge des de qualsevol lloc, amb qualsevol dispositiu i 

    en qualsevol moment. 



Eix 1: Impuls a la transversalitat i a la flexibilitat 

Objectius estratègics 

Assolir un entorn d’aprenentatge per a una 
experiència educativa intel·lectualment 
estimulant, socialment transformadora, i 
inclusiva. 

Oferir formació d'alta qualitat, multidisciplinar, que 
permeti personalitzar l’itinerari curricular i satisfer 
expectatives personals i professionals. 

Disposar de la tecnologia adient per assolir que 
la formació i l’atenció siguin ubiqües. 



Eix 2: Governança col·laborativa amb objectius comuns 

 Talent intern, capacitat d’iniciativa i autonomia. 

 Equips multisdisciplinars d’acadèmics i gestors que treballen  

    col·laborativament. 

 Instruments de coordinació eficaços per a una presa de 

    decisions àgil i transparent. 

 Relació intensa amb personal docent col·laborador per  

    enfortir-ne la vinculació. 



Eix 2: Governança col·laborativa amb objectius comuns 

Objectius estratègics 

Aconseguir un entorn de confiança, lideratge distribuït, 
compromís institucional, i el reconeixement 
d’expectatives i èxits professionals, per a la retenció i 
atracció de talent. 

Estructurar la UOC, acadèmia i gestió, com a sistema 
orientat a l’experiència educativa de l’estudiant. 

Exercir un lideratge basat en l’autonomia i la rendició de 
comptes, fonamentat en la participació, la discussió 
prèvia i la transparència en els processos i decisions. 

Prendre les decisions tenint present la sostenibilitat 
econòmica de la institució. 



Eix 3: Aposta ferma per la internacionalització 

UOC 2020: 

 Reconeixement  internacional per la qualitat del seu  

    model educatiu. 

 Comunitat d’abast mundial que atrau talent d’arreu. 

 Capacita a l’estudiant per al món global on vivim. 



Objectius estratègics 

Posicionar la UOC com a referent entre les millors 
universitats no presencials del món i ser presents al 
rànquing general. 

Augmentar el nombre d’estudiants de fora de Catalunya 
amb titulacions pròpies, conjuntes, dobles i formació a 
mida. 

Augmentar les competències internacionals i 
interculturals dels professionals i col·laboradors de la 
UOC. 

Incorporar al currículum formatiu les dimensions 
internacional, i intercultural per a què s’assoleixin amb 
independència de l’àmbit geogràfic. 

Eix 3: Aposta ferma per la internacionalització 



Eix 4: Potenciant la competitivitat i ocupabilitat 



Objectius estratègics 

Ser reconeguts per l’orientació a les necessitats 
de la societat i l’aprenentatge actiu, amb èmfasi 
en la realitat laboral i integrant les competències 
transversals en tots els àmbits de coneixement. 

Fer visible el retorn social que representa l’activitat 
de la universitat per provocar un canvi cultural que 
atregui la filantropia. 

Aconseguir que la comunitat UOC sigui una 
xarxa activa en benefici de la mateixa comunitat 
i de la societat en general. 

Eix 4: Potenciant la competitivitat i ocupabilitat 



Eix 5: Foment de l’excel·lència en recerca 

Excel·lents com a institució de recerca (recerca de frontera). 

Excel·lents com a institució d’educació superior (recerca 

translacional). 

Formació d’alt nivell (doctorat) a partir de tota la recerca 

d’excel·lència. 

Difusió i transferència de tota l’activitat. 



Recerca translacional 

Generació de 
coneixement 

Interpretació de 
coneixement 

Implementació 
de coneixement 

Objectiu: assegurar que els nous coneixements de la recerca i 

les innovacions docents arriben realment, i s'apliquen 

correctament, als estudiants als quals van destinats. 



Objectius estratègics 

Ser una universitat reconeguda per la recerca de 
frontera en societat del coneixement i per 
l’excel·lència en recerca translacional en  
e-learning. 

Augmentar la productivitat de recerca excel·lent i 
establir una estratègia de difusió i transferència del 
coneixement de tota l’activitat de la UOC. 

Oferir una formació de doctorat per al món 
acadèmic i professional basada en la recerca 
d’excel·lència i els àmbits de coneixement de  
la UOC. 

Eix 5: Foment de l’excel·lència en recerca 



Propers passos 




