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S’ofereixen els quatre 
primers postgraus:
·  Formació de Formadors
·  Com es Prepara un Pla 

de Màrqueting
·  Comptabilitat i 

Finances per a no 
Financers

·  Gestió de la Qualitat 
Total en els Serveis

24 d’octubre de 2019
Mary Beard és investida 
doctora honoris causa 
per la seva trajectòria 
acadèmica i científica, i pel 
seu compromís en la defensa 
dels drets de les dones.

El curs queda marcat per 
la COVID-19. Per primera 
vegada el 100 % de les 
proves d’avaluació finals 
són virtuals.

31 d’octubre de 1995
Comença el primer curs 
amb 206 estudiants i 
dues titulacions:
· Ciències Empresarials
· Psicopedagogia

13 desembre de 2005 
Nomenament de la 
rectora Imma Tubella.

La UOC rep el Premi a la 
Innovació Tecnològica 
i a la Qualitat del 
Centre d’Innovació 
i Desenvolupament 
Empresarial.

El curs 2009-2010 la UOC 
fa 15 anys. Ha arribat a 
56.000 estudiants i ja té 
més de 20.000 graduats.

Es crea l’Escola de 
Llengües.

Es crea l’O2, l’Oberta 
en obert, el repositori 
institucional de la UOC 
de publicacions digitals 
en accés obert.

La UOC acull el primer 
Seminari Internacional 
sobre Rànquings en 
Ensenyament Superior i 
E-learning.

El nou Pla estratègic 2014-
2020 aposta per impulsar 
l’excel·lència en la recerca, 
potenciar l’ocupabilitat, 
accentuar la dimensió 
global de la Universitat i 
promoure una governança 
col·laborativa.

Nova oficina 
internacional a Bogotà,  
Colòmbia.

La UOC es compromet 
amb l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides per 
al desenvolupament 
sostenible.

La UOC obre a Ciutat 
de Mèxic la primera 
de les seves oficines 
internacionals.

Manuel Castells 
inaugura el curs 
2001-2002 amb 
la lliçó «Internet i 
llibertat».

S’inicia el Projecte 
Internet Catalunya, 
que acabarà el 2005: 
un macroprograma 
de recerca 
interdisciplinari que 
estudia la transició 
de Catalunya cap 
a la societat de la 
informació.

6 d’octubre de 2015
Neix UOC Corporate, 
que ofereix solucions 
d’aprenentatge 
innovadores per a 
empreses.

Neix UOC Alumni, que 
pren el relleu al Club 
de Graduats i Antics 
Estudiants, que va néixer 
el 2001.

Neix el centre de recerca 
Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3).

S’estrena el programa de 
doctorat internacional 
de la Societat de 
la Informació i el 
Coneixement.

S’ofereixen per primer cop 
programes en espanyol, 
gràcies a una aliança de 
cinc anys amb el Grup 
Planeta.

Neix la revista digital 
Artnodes, que explora la 
intersecció entre l’art, la 
ciència i la tecnologia.

Es crea la Càtedra 
UNESCO d’E-learning.

Josep Laporte rep el 
primer títol de doctor 
honoris causa de la UOC 
per la seva contribució 
a la creació de la 
Universitat.

Neix la revista 
International Journal of 
Educational Technology 
in Higher Education 
(ETHE), inicialment 
anomenada Revista de 
Universidad y Sociedad 
del Conocimiento 
(RUSC), que a poc a 
poc se situarà entre les 
publicacions més ben 
posicionades en tots 
els índexs de referència 
d’ensenyament i 
tecnologia.

L’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU) 
avalua favorablement 
les titulacions de la UOC 
amb el programa Virtual. 
És la primera acreditació 
de titulacions oficials en 
línia.

UOC X agafa el relleu 
d’Ensenyament Obert 
i EducaciOnline 
per oferir formació 
superior més enllà de la 
universitat.

S’inaugura el centre de 
recerca eHealth Center 
(eHC).

Neix Hubbik, una 
plataforma per fomentar 
l’emprenedoria, la 
innovació oberta i el 
suport a la transferència.

Neix l’Escola de 
Doctorat.

6 d’octubre de 1994
Es crea la Fundació per a 
la Universitat Oberta de 
Catalunya.

6 d’abril de 1995 
El Parlament de Catalunya 
aprova per unanimitat 
la proposta de Llei de 
reconeixement de la UOC.

3 d’abril de 2013
Nomenament del rector 
Josep A. Planell

S’ofereixen els dos 
primers màsters propis:
·  Seguretat, Higiene i 

Condicions de Treball
·  Instruments i Mercats 

Financers

Es fa el primer acte de 
graduació a Manresa.

Primer curs en línia 
d’accés a la universitat 
per a més grans de  
25 anys.

10 d’octubre de 2008 
Investidura com a doctor 
honoris causa de Sir 
Timothy Berners-Lee 
per la seva contribució 
al desenvolupament 
de les tecnologies de la 
informació i la comunicació 
i, especialment, per haver 
ideat el World Wide Web 
el 1990.

Neix l’eLearn Center (eLC).

El Campus Virtual i el 
catàleg de la Biblioteca 
Virtual, accessibles per a 
dispositius mòbils.

S’aprova la política d’accés 
obert i es posa a disposició 
de la comunitat tota la 
producció científica i 
docent d’una manera lliure 
i gratuïta.

Nova seu 
a Madrid.

+ de 77.500
estudiants

+ de 85.700
graduats

27 assignatures

36 aules virtuals

1.000 
aules virtuals

500 
assignatures adaptables a 
dispositius mòbils

+ de 7.000 
aules virtuals

+ de 300 
professors propis

+ de 4.700 
docents col·laboradors

+ de 4.700 
assignatures

21.374 
estudiants

33.573 estudiants

54.378 estudiants

16.366 graduats

863.105.652

1.766.926.408

44.367 graduats

49.671 estudiants

L’adquisició de dos edificis 
del complex de Can 
Jaumandreu, al Poblenou, 
situa el centre de la UOC al 
22@, el districte digital de 
Barcelona.

La UOC, centre 
col·laborador de l’OMS  
en salut digital.

26 de maig de 1995
Nomenament del primer 
rector: Gabriel Ferraté.

La nostra història

L’evolució tecnològica

Sony llança 
al mercat 
la primera 
PlayStation.

Neix Cadabra.
com, una 
llibreria en línia 
que més tard es 
convertirà en 
Amazon.

Apareixen les 
subhastes a 
internet amb 
el web eBay, 
i Microsoft 
llança el 
navegador 
web Internet 
Explorer. 

* El 1990 Tim Berners-Lee engendra el World Wide Web.

Una companyia 
que envia DVD 
per correu 
comença la 
seva activitat: 
es diu Netflix.

Els ordinadors 
arriben a 
una mida de 
butxaca gràcies 
a les primeres 
Palm Pilot.

Es posa en 
funcionament 
el motor de 
cerca més 
important de 
la història: 
Google.

Els estudiants 
de la UOC 
reben per 
primera vegada 
les notes dels 
exàmens per 
SMS. 

Més de 50 
milions 
d’usuaris 
pateixen 
l’ILoveYou, el 
primer virus 
informàtic 
massiu.

Arriba un 
nou servei 
de música de 
reproducció 
en continu 
(streaming): 
Spotify.

Es generalitza 
l’accés a 
internet des 
del mòbil.

WhatsApp 
canvia la 
manera de 
comunicar-nos 
des del mòbil. 
També neix 
Instagram. Neix WikiLeaks.

Els núvols 
prenen una 
nova dimensió 
amb el 
naixement 
de l’iCloud. 
També és 
l’any de 
l’aparició de 
Snapchat, Siri 
o Pinterest.

Es llança la 
plataforma 
Tinder, 
apareixen 
les sigles 4G 
i el videoclip 
Gangnam 
Style assoleix 
mil milions de 
reproduccions.

Arriben les 
primeres 
Google 
Glass per 
acostar-nos 
a la realitat 
augmentada.

Irrompen amb 
força la xarxa 
social TikTok 
i el videojoc 
Fornite. 

5G: la nova 
generació de 
connectivitat 
mòbil.

Esclata la 
bombolla de 
les .com per 
l’especulació 
excessiva que 
s’havia format 
entorn de 
les primeres 
companyies 
digitals.

Es desplega la 
xarxa wifi a la 
UOC.

Apareixen 
noves eines i 
xarxes socials, 
com LinkedIn, 
Skype, Safari, 
Second Life, 
WordPress o 
iTunes Store.

Facebook, 
Gmail i Flickr 
comencen a 
caminar.

Arriba a les 
botigues la 
BlackBerry 
Quark.

És el 
començament 
de la revolució 
del vídeo 
domèstic: 
neix YouTube.

Mai 140 
caràcters dirien 
tant: Twitter 
comença a 
piular. 

La Viquipèdia 
ja acumula 
més d’un milió 
d’articles. 

Es llança el 
primer iPhone 
i es funda 
Dropbox.

Es crea Airbnb, 
per sacsejar 
la concepció 
tradicional del 
turisme.
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