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1- El curs de l’any
La UOC al servei de la societat: més accessible i més solidària
La missió de la UOC és facilitar l’accés al coneixement mitjançant l’ús i la difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta vocació de servei social s’ha vist reforçada el curs 2007-2008 amb l’Institut Internacional de Postgrau (IIP),
l’oferta ampliada de l’@teneu, la formació a mida per a les empreses associades, l’obertura de continguts a dispositius mòbils
i la formació en línia per a grups de risc en països en desenvolupament promoguda pel Campus per la Pau.

LA UOC, EN SÍNTESI
2008
2007

»» William J. Mitchell (MIT) imparteix la lliçó inaugural del curs acadèmic titulada «Ciutats intel·ligents».

http://www.uoc.edu/inaugural07

»» Gairebé 22.000 estudiants de Catalunya es matriculen a titulacions
homologades en català el primer semestre del curs.
»» Es presenta la plataforma SELF sobre continguts educatius lliures
a la trobada presencial.
»» S’organitzen prop de setanta activitats culturals i acadèmiques a
la trobada presencial.
»» Les universitats catalanes presenten el projecte Campus per impulsar tecnològicament els seus entorns virtuals.
»» L’espai Blocs de Lletres és guardonat amb el premi Lletra 2007
com a millor iniciativa de difusió de la literatura a la xarxa.
»» La UOC organitza el I Congrés Internacional sobre Conflictes,
Conflictologia i Pau.
»» L’Institut Internacional de Postgrau ofereix més de 225 programes.

El professor d’Arquitectura i investigador de l’Institut Tecnològic de
Massachusetts (MIT), William J. Mitchell, és l’encarregat de la lliçó
inaugural del curs acadèmic 2007-2008 de la UOC amb el títol «Ciutats
intel·ligents». Amb aquest treball Mitchell, que també és doctor honoris
causa de la Universitat, convida al debat virtual sobre el futur més
immediat i llunyà de la ciutat en la societat de la informació. El debat
«Metropolis o Blade Runner? Imaginant el futur urbà» està obert entre
el 10 i el 22 d’octubre.
»» La Càtedra UNESCO d’E-learning de la UOC organitza un seminari
sobre web 2.0 i educació.
»» La UOC presenta un màster sobre accessibilitat a serveis de la
societat de la informació.
»» La sociòloga Agnès Van Zanten parla de l’elecció d’escola a
Debats d’Educació.
»» La UOC estrena un màster sobre literatura en l’era digital.

»» La UOC renova a fons el seu web.
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http://www.uoc.edu/catalaobert/

»» El projecte My Way de la UOC guanya el premi Gold als premis
IMS Learning Impact.

http://iip.uoc.edu
»» Experts en multilingüisme de vint universitats europees es reuneixen a la UOC.
»» La UOC facilita a tots els estudiants un punt de treball basat en
programari lliure.

»» Es presenta el projecte Competent, que desenvolupa una plataforma de gestió en línia.
»» La Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC organitza una jornada sobre multilingüisme i empresa.
»» La UOC obté el Premio Nacional Empresa Flexible 2007.
»» Manuel Castells és investit doctor honoris causa per la Universitat
de Costa Rica.
»» La UOC gradua prop de 4.400 estudiants a Barcelona i Madrid.

http://www.uoc.edu/

»» S’ofereixen nous cursos de català en línia.

http://myway.blogs.uoc.edu

»» La UOC ja dóna serveis per mitjà d’iPhone, iPod Touch
i llibre electrònic.

»» La UOC s’adscriu a la xarxa Educause Learning Initiative (ELI).
»» S’envien més de 40.000 notes al mòbil.
»» El màster oficial Educació i TIC de la UOC és finalista al premi
Excel·lència al desenvolupament sostenible.

»» La UOC i el grup de recerca Scimago creen el primer atles de la
ciència de Catalunya.
»» La Universitat acull un seminari internacional sobre competències
en educació virtual.
»» Es presenta Anatomia 07-08. Cinc anys de balanç i profecia de la
literatura catalana.
»» La trobada ofereix prop de seixanta activitats culturals i acadèmiques obertes a tothom.
»» El Departament d’Interior i la UOC creen el primer títol universitari
en matèria de seguretat pública de Catalunya.
»» Les institucions i empreses associades UOC ja superen el centenar.

»» Els graus de Dret, Psicologia i Humanitats de la UOC ja són oficials.
»» Imma Tubella participa en el III Congrés e-learning Àfrica 2008.
»» Es crea un òrgan assessor territorial amb les institucions de les
Terres de l’Ebre.
»» José Luis Larrea fa una ponència en la presentació pública de
l’Institut Internacional de Postgrau (IIP).
»» L’informe Horizon 2008 es presenta en català i espanyol a la UOC.
»» La UOC entra com a membre de ple dret a l’Associació Europea
d’Universitats.
»» La UOC i IBM signen un acord de col·laboració tecnològica i científica.
»» Editorial UOC s’uneix a la iniciativa de Google Books.
»» Un projecte del grup de recerca OLIBA és guardonat amb el
premi Innova.

»» La rectora participa en la trobada de l’Associació Internacional
d’Universitats.
»» La UOC coorganitza el congrés Free Knowledge, Free Technology.
Education for a Free Information Society.
»» Imma Tubella participa en un congrés mundial sobre dones.
»» La UOC organitza un seminari sobre el comportament dels
seus estudiants.
»» Es tracta del futur de l’educació pública, amb Álvaro Marchesi
(OEI), als Debats d’Educació.
»» Es presenta el Projecte Internet Catalunya al Departament de Presidència de la Generalitat.
»» El IV Congrés d’Internet, Dret i Política se centra en les implicacions jurídico-polítiques del programari social i web 2.0.
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2- la uoc en xifres
ESTUDIANTS
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graduats
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acompanyament de l’estudiant
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difusió del coneixement
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SEus uoc a espanya (sense
catalunya) i andorra

Oficina de la UOC

SEus uoc a CATALUNYA
La uoc al món (Estudiants)

29.161
10.187
379
94
70
43
33
29
28
27
25
22
22
10
9
8

CATALUNYA
ESPANYA (sense Catalunya)
ANDORRA
ALEMANYA
GRAN BRETANYA
FRANÇA
ESTATS UNITS
BÈLGICA
IRLANDA
HOLANDA
SUÏSSA
ITÀLIA
XINA
ARGENTINA
MÈXIC
DINAMARCA

8
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3

PORTUGAL
LUXEMBURG
SUÈCIA
ÀUSTRIA
COLÒMBIA
MARROC
RÚSSIA
POLÒNIA
AFGANISTAN
CANADÀ
UNIÓ EMIRATS ÀRABS
HONDURES
JAPÓ
PERÚ
AUSTRÀLIA
XILE

Centres de suport
Punts de suport i enllaç

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NORUEGA
BRASIL
LIECHTENSTEIN
MOÇAMBIC
REPÚBLICA DOMINICANA
ANGOLA
BENÍN
BÒSNIA I HERCEGOVINA
COREA DEL SUD
EGIPTE
FILIPINES
FINLÀNDIA
GUATEMALA
GUINEA EQUATORIAL
HONGRIA
SÈRBIA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JAMAICA
LETÒNIA
MALÀISIA
MOLDÀVIA
NIGÈRIA
OMAN
PUERTO RICO
SENEGAL
SINGAPUR
SÍRIA
TAILÀNDIA
TURQUIA
VENEÇUELA
XIPRE

Amb la col·laboració de les institucions següents (per comarques):

3- UOC I TERRITORI
17 centres de suport i 45 punts de suport
La UOC es fa present al territori gràcies a una xarxa de 17 centres i 45 punts de suport. Els objectius principals d’aquesta
xarxa territorial són l’atenció dels estudiants, donar a conèixer l’oferta formativa a les persones interessades i acostar el
fet universitari a les institucions, empreses i, en general, a la
societat del seu entorn.
AtenciÓ i servei a L’estudiant
Durant el curs 2007-2008 s’han realitzat més de 70.000 atencions als estudiants que s’han adreçat a algun dels centres
de suport de la xarxa territorial per fer consultes, tràmits o bé
utilitzar els serveis que s’hi ofereixen.
Assessorament formatiu
Més de 14.000 persones s’han adreçat als centres de suport
per assessorar-se de les diferents possibilitats que té l’oferta
formativa de la UOC.
Universitat Oberta de Catalunya_ Curs 2007-2008
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S’organitzen més de 150 sessions informatives
Per a donar a conèixer la Universitat, l’oferta formativa i el
seu model pedagògic es van organitzar sessions informatives generals i d’estudis a tots els centres de suport, a més
de sessions adreçades a fer conèixer el funcionament de la
Biblioteca Virtual.
Nous centres i punts de suport
El dinamisme de la xarxa territorial es fa palès amb la creació
de nous centres i punts de suport. Durant aquest curs s’han
obert els centres de suport de Vilanova i la Geltrú i Granollers.
Nou consell assessor territorial
S’ha creat el Consell Assessor de les Terres de l’Ebre, espai
de debat entre la UOC i les institucions que li donen suport
en l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre.

Alt Camp
Ajuntament de Valls
Consorci Pro Universitari Alt Camp Conca de Barberà
Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Alt Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Alt Urgell
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Anoia
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Masquefa
Baix Empordà
Ajuntament de Palafrugell
Consell Comarcal del Baix Empordà
Baix Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Vallirana
Baix Penedès
Consorci Universitari del Baix Penedès

Barcelonès
Ajuntament de Badalona
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Berguedà
Ajuntament de Berga
Consell Comarcal del Berguedà
Fundació Universitària del Berguedà
Cerdanya
Consell Comarcal de la Cerdanya
Conca de Barberà
Consell Comarcal de la Conca de
Barberà
Garraf
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Garrotxa
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
Maresme
Ajuntament de Mataró
Montsià
Ajuntament de Santa Bàrbara
Consell Comarcal del Montsià

Osona
Ajuntament de Manlleu
Caixa Manlleu
Fundació Mil·lenari

Terra Alta
Ajuntament de la Fatarella
Consell Comarcal de la Terra Alta
Urgell
Ajuntament de Tàrrega

Pallars Jussà
Ajuntament de la Pobla de Segur
Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Vallès Occidental
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Rubí

Pla de l’Estany
Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Vallès Oriental
Ajuntament de Granollers

Ribera d’Ebre
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Ripollès
Ajuntament de Ribes de Freser
Consell Comarcal del Ripollès
Selva
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Ajuntament de Vidreres
Solsonès
Consell Comarcal del Solsonès
Tarragonès
Consell Comarcal del Tarragonès

Illes Balears
Ajuntament de Ciutadella i Universitat
de les Illes Balears
Ajuntament de Manacor i Universitat
de les Illes Balears
Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Andorra
Universitat d’Andorra
Itàlia
Ajuntament de l’Alguer
Òmnium Cultural de l’Alguer
Universitat de Sàsser
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Docència de qualitat

webs uoc

Institut Internacional
de Postgrau

Oferta formativa
http://www.uoc.edu/estudis

http://iip.uoc.edu

»»Graus (adaptats a l’EEES)

»»Màsters oficials, màsters propis

»»Llicenciatures

»»Formació de postgrau

»»Diplomatures

»»Programes oberts

»»Enginyeries

La UOC xarxa
Coneix la UOC

Biblioteca Virtual

http://www.uoc.edu/presentacio

http://biblioteca.uoc.edu

Espai de Bolonya

Integració en l’espai europeu d’ensenyament superior

http://www.uoc.edu/eees

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

Recerca multidisciplinària, aposta per la innovació
Oberta a la societat

Recerca i innovació
a la UOC

Càtedra UNESCO
d’E-learning

http://www.uoc.edu/portal/
catala/recerca

http://catedraunesco.uoc.edu

Càtedra de Multilingüisme

Campus per la Pau

http://catedramultilinguisme.uoc.edu

http://campusperlapau.uoc.edu

Institucions i Empreses
Associades

Innovació
http://innovacio.uoc.edu

Internet Interdisciplinary
Institute

http://empreses_associades.uoc.edu

http://in3.uoc.edu

Difusió del coneixement
Editorial UOC

Comunicació 2.0

http://www.editorialuoc.com
Youtube
http://es.youtube.com/uoc

Twitter
http://www.twitter.com/UOC_Universitat

Facebook

Revistes acadèmiques
Artnodes

Internet, Dret i Política

http://artnodes.uoc.edu

http://www.facebook.com/pages/
Barcelona-Spain/Universitat-Obertade-Catalunya-UOC/21651276645

http://idp.uoc.edu
Digithum

Twitter de la rectora
http://www.twitter.com/rectora

Netvibes

http://digithum.uoc.edu

Revista de Universidad
y Sociedad del Conocimiento

Mosaic

http://rusc.uoc.edu

http://mosaic.uoc.edu

UOC Papers
http://uocpapers.uoc.edu

http://www.netvibes.com/uoc

Delicious
http://delicious.com/UOC_Universitat

Flickr

Espais en xarxa
Lletra

Debats d’Educació

http://www.flickr.com/Uoc_Universitat

http://www.uoc.edu/lletra

http://www.debats.cat
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