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La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la primera universitat en línia 
del món, es va fundar l’any 1995 emparada per la legislació aprovada per 
la Generalitat de Catalunya. La seva missió és assegurar, amb un mandat 
públic, la formació al llarg de la vida de la ciutadania. Per fer-ho, genera 
coneixement focalitzat en la interacció entre la tecnologia i les ciències 
humanes i socials.
 
Ara, després de més de 25 anys de recerca i formació en línia asíncrona, la 
missió de la UOC ha adquirit un nou significat i urgència, atesos els avenços 
en la societat del coneixement i l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en 
l’educació, el treball i les desigualtats.

La Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC)

25.uoc.edu

https://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/estrategia/missio/index.html
https://25.uoc.edu/
http://25.uoc.edu
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La UOC es distingeix per 
tres elements diferencials:

És una universitat pionera 
i experta en aprenentatge 
en línia (e-learning) que 
forma persones al llarg de 
la vida. 

Partint de les diferents realitats 
socials i culturals, el model 
educatiu integralment digital de 
la UOC forma, a preus públics, 
ciutadans globals i digitalment 
competents, alhora que contribueix 
al pla d’educació digital de la Unió 
Europea (UE) i a l’Agenda 2030 per 
al desenvolupament sostenible.

La UOC aposta pel coneixement 
obert, la interdisciplinarietat i la 
cooperació en xarxa promovent 
la recerca sobre la tecnologia i l’ús 
de les TIC per a la transformació 
educativa i la igualtat social.

La prioritat de la UOC és respondre 
a les necessitats de les persones, 
empreses i institucions promovent 
l’ocupabilitat, l’emprenedoria, la 
igualtat social i el pensament crític 
de la ciutadania.

És una universitat nativa 
digital, global i amb 
mandat públic. 

És una universitat que 
focalitza la recerca en 
la interacció entre la 
tecnologia i les ciències 
humanes i socials.
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La UOC mira al futur amb la visió de contribuir a la transformació 
de l’educació superior en l’era digital, amb el convenciment que les 
universitats han d’assolir un paper més estratègic i tenir un impacte social 
més gran exercint de punts d’intercanvi de coneixement entre els diferents 
actors de la societat.

L’estratègia de la Universitat es vehicula per mitjà dels successius plans 
estratègics que impulsem. Des del darrer trimestre del 2019, la UOC ha estat 
immersa en un procés participatiu per a l’elaboració del nou Pla estratègic 
2022-2025, que pren el relleu de l’anterior, el del 2014-2021, i constitueix el 
full de ruta de l’organització per als pròxims anys.

Els cinc valors que regeixen l’acció de la UOC són els següents:

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

Respecte
per les persones, les idees, les 
cultures i el món.

Professionalitat
empoderant les persones que 
formen part de l’organització, 
reconeixent els èxits i aprenent 
dels errors.

Transparència
en les informacions, les dades i 
els processos.

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

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

https://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/estrategia/pla-estrategic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/estrategia/pla-estrategic/index.html
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La UOC en xifres*

87.500 95.000

157 M€

6.500

4 M€

estudiants graduats

Oferta
formativa

pressupost 2022

La UOC té estudiants 
en 141 països.

Principalment a 
Equador, Colòmbia, 
Alemanya, Andorra i 
Regne Unit.

professors col·laboradors i tutors

Col·laboració amb empreses i institucions

captació de fons per projectes 
de recerca i UOC Corporate

57 %

61 %

39 %

47 %

76 %

s’identifiquen com a dones

26 graus

75 màsters i
postgraus propis

53 màsters universitaris

8 programes de doctorat

trien estudiar per ampliar 
coneixements

tenen una edat de 
30 a 34 anys

trien la UOC per tal de 
combinar la feina i els estudis

estudien i treballen

*Dades del curs 2020-2021

Banca i assegurances

Altres sectors

Farmàcia i salut

Indústria

Al detall Sector públic

 Més xifres

https://www.uoc.edu/portal/ca/metodologia-online-qualitat/fets-xifres/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/metodologia-online-qualitat/fets-xifres/index.html
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Càrrec

El rector actual, el Dr. Josep Anton Planell i Estany, exhaureix el seu mandat 
el mes d’abril del 2023, fet que comporta l’apertura del procés de designació 
d’un nou rector o rectora per part del Patronat de la Fundació en el present 
any 2022.

El nomenament del rector o rectora correspon al Patronat de la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) i ha de ser ratificat pel 
Govern de la Generalitat, segons el procediment establert en els Estatuts de 
la Fundació.

Segons el manament estatutari, el rector o rectora de la UOC exerceix 
el seu càrrec durant un període de set anys. Si el Patronat ho considera 
necessari per assolir els objectius estratègics de la institució, podrà acordar 
la renovació del càrrec per un únic període de tres anys, sempre que en el 
moment de la renovació el rector o rectora no hagi assolit l’edat de 70 anys.
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Funció

El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, la 
representa i n’ostenta la més elevada responsabilitat de govern i de gestió, 
d’acord amb el mandat del Patronat. Com a tal, li corresponen les accions 
següents:

Definir, proposar i liderar la implementació de l’estratègia 
de la institució.

Representar la Universitat davant tot tipus d’institucions 
i governs, agències acadèmiques i de qualitat, altres 
organitzacions rellevants i la societat civil en general.

Garantir els més alts estàndards acadèmics de qualitat de la 
Universitat i reforçar el seu lideratge internacional, tant en 
docència com en recerca.

Proposar al Patronat el nomenament del gerent de la 
Universitat, i nomenar i separar els càrrecs unipersonals 
membres del Consell de Direcció i de les direccions d’estudis.
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Perfil del candidat 
o candidata

El nou rector o rectora de la UOC ha de ser acadèmic o acadèmica 
(catedràtic o catedràtica, full professor o equivalent), de trajectòria docent i 
de recerca distingida, reflectida en un bon reconeixement internacional, i, a 
més, ha de tenir experiència de gestió acreditada.

S’ha de comprometre amb la missió, els principis i els valors de la 
Universitat i ha de tenir una visió global i un coneixement profund del 
sector de l’educació superior, tant a escala local com internacional. Ha de 
liderar l’estratègia present i futura de la institució i representar-la davant de 
la societat, garantir els més alts estàndards acadèmics de qualitat de l’oferta 
formativa i la recerca i mantenir i reforçar el lideratge internacional de la 
UOC en les missions que li són pròpies.

Amb una gran capacitat comunicativa, ha de reforçar i desenvolupar les 
relacions amb les diferents administracions i les aliances estratègiques amb 
altres institucions acadèmiques, empreses i la societat civil en general.

Internament, la persona candidata ha de poder demostrar experiència 
i capacitat per dirigir amb èxit una organització complexa, així com 
una acreditada aptitud per motivar i empoderar equips de treball d’alt 
rendiment.
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Informació addicional

El lloc de treball serà 
a Barcelona.

Els idiomes de treball 
de la Universitat són 
el català, l’espanyol i 
l’anglès.

El paquet salarial, 
aprovat pel Patronat 
de la FUOC, anirà en 
concordança amb la 
responsabilitat.
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Procediment de selecció

El Patronat de la FUOC ha nomenat quatre patrons que constitueixen la 
Comissió de Cerca, la qual ha fixat el perfil del càrrec i els mèrits i requisits 
que han de complir les candidatures.

Aquesta Comissió ha nomenat un comitè de selecció extern que, amb el 
suport d’una consultora de recursos humans independent designada per 
concurs públic, ha d’avaluar els candidats i presentar a la Comissió de Cerca 
un informe amb les candidatures finalistes.

A la vista d’aquest informe, la Comissió de Cerca ha de proposar una terna 
d’aspirants al plenari del Patronat perquè aquest pugui fer una proposta de 
nomenament. Després d’haver escoltat el Consell d’Universitat i el Consell 
Assessor de la Fundació, el Patronat farà el nomenament definitiu i l’elevarà 
al Govern de la Generalitat perquè sigui ratificat.

Amb l’objectiu de garantir l’objectivitat, la transparència i el rigor del 
procés, els membres del Comitè de Selecció no poden tenir cap tipus 
d’interacció amb persones alienes a la Comissió de Cerca, al marge de les 
entrevistes que ells mateixos convoquin amb els candidats.
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Presentació 
de candidatures

A l’hora de cercar candidatures per a aquest càrrec, la FUOC compta amb el 
suport de la consultora estratègica de recursos humans Rest Forderest.

La data de publicació de l’oferta serà  
del 6 de juliol del 2022 i s’acceptaran candidatures 
fins al 30 de setembre de 2022.

Les candidatures han d’estar disponibles durant 
els mesos de setembre i octubre del 2022 per a les 
entrevistes que puguin fer tant l’empresa consultora 
com el Comitè de Selecció. 

Per a més informació sobre la Universitat, el seu 
Pla estratègic, les àrees de coneixement i la seva 
oferta docent, activitat de recerca o qualsevol altra 
informació associada, podeu consultar el web de la 
Universitat: www.uoc.edu

Les sol·licituds han d’adreçar-se per correu electrònic 
a uoc-rectorat@restforderest.com aportant la 
documentació de suport següent:

Currículum complet.

Carta de motivació de com a màxim dues cares DIN A4 
que descrigui breument la visió del càrrec i les capacitats 
concretes aportades, així com una breu justificació de 
l’assoliment dels requeriments descrits.

No es tindran en compte les candidatures que no aportin la 
documentació anterior.

Qualsevol pregunta relacionada amb el procés pot dirigir-se 
a la mateixa adreça.

https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
mailto:uoc-rectorat%40restforderest.com?subject=Presentaci%C3%B3%20%0Dde%20candidatura
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La UOC valora la diversitat i dona la benvinguda a totes 
les candidatures que compleixin els requisits definits amb 
independència de la seva procedència, nacionalitat, edat, 
gènere, raça, discapacitat, orientació sexual, religió o ètnia.

Protecció de dades personals i confidencialitat

Les dades de les persones sol·licitants es tracten amb total 
confidencialitat d’acord amb el Reglament (UE) núm. 
679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades.

Les dades personals rebudes només seran tractades en 
aquest procés de selecció.

Igualtat d’oportunitats

Presentació de candidatures



Barcelona
Bogotà
Ciutat de Mèxic
Madrid
Palma
Sevilla
València

Seu central
Av. del Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
(+34) 932 532 300

Totes les seus a
seus.uoc.edu

uoc.edu    @UOCuniversitat
   @UOCrespon
  UOC

    UOC.universitat

http://seus.uoc.edu

