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Un total de 4.377 estudiants es titulen a la UOC
El curs 2006-2007 s’han titulat a la UOC 4.377 estudiants: 2.615 de les 
titulacions homologades (llicenciatures, diplomatures i enginyeries), 1.537 
de màsters i postgraus, 141 de màsters oficials, 82 del diploma d’estudis 
avançats (DEA) i del màster de Societat de la informació, i 2 del doctorat 
sobre Societat de la Informació i el Coneixement.  

Grups, el nou programa de participació per als col·lectius de la UOC
Les associacions i altres col·lectius sorgits de la comunitat universitària de la 
UOC disposen d’un nou espai de difusió i suport: Grups.  

Es crea l’Espai professional 
Des del setembre del 2006, la comunitat universitària de la UOC disposa 
de l’Espai professional, un nou servei accessible des del Campus Virtual que 
neix amb la voluntat de ser un punt de trobada per al desenvolupament 
i l’intercanvi professional. Entre els diferents recursos i serveis de l’Espai 
professional, es destaca la borsa de treball, un dels serveis extraacadèmics 
més utilitzats pels membres de la comunitat universitària. 

 
Activitats per a difondre el coneixement i ser presents al territori
La UOC ha organitzat més de cent setanta activitats de difusió del coneixement. 
Entre tots els actes organitzats es destaquen els cicles Tribuna Oberta Vilafranca 
i Tribuna Oberta Terrassa; el cicle de conferències Debats d’Educació, i el pla 
d’activitats culturals per a recórrer i conèixer el territori, El territori és 
cultura. 

A més, entre les activitats organitzades pels grups, es destaquen les jornades 
virtuals organitzades per l’APUOC (l’Associació de Psicopedagogia de la UOC) 
amb el nom de I Encuentro Internacional Virtual de Orientación, EIVO.

La comunitat universitària participa en 668 fòrums virtuals
Durant aquest període, els membres de la comunitat universitària han 
participat en 668 fòrums virtuals: 499 en el campus en català i 169 en el 
campus en castellà. 

Amb més de 269.000 missatges els fòrums es mantenen com l’espai 
més dinàmic i actiu pel que fa a participació i intercanvi d’informació 
extraacadèmica.

 

Vida universitària

Més de 23.000 estudiants 
ja s’han titulat a la UOC.

Les associacions de la UOC 
tenen un nou espai 
al Campus per a mostrar 
la seva activitat.

Èxit del programa de rutes 
per a conèixer el territori 

Els fòrums es mantenen 
com l’espai de participació 
més dinàmic i actiu de la 
comunitat UOC, amb una 
mitjana de 6.200 usuaris 
habituals. 
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Les comissions d’estudis s’organitzen en tres àmbits
Les comissions d’estudis són formades per representants dels estudiants 
que vetllen pels interessos d’aquest col·lectiu en els diversos àmbits de la 
Universitat. Un total de cinquanta-quatre estudiants formen part de les tres 
comissions existents, previstes per les Normes d’organització i funcionament 
de la UOC: 

• Comissions d’estudis: són l’òrgan que canalitza la participació 
 dels estudiants en el funcionament ordinari dels estudis. Fan arribar als
 responsables dels estudis les opinions i els suggeriments del col·lectiu 
 dels estudiants pel que fa a les qüestions acadèmiques.
• Comissions de centres de suport: són l’òrgan que fomenta la 
 participació dels estudiants en el territori. 
• Comissió de Campus: és el màxim òrgan de participació dels estudiants,
 el professorat propi i el personal de gestió en la Universitat.

Més transparència als exàmens i en l’avaluació d’estudis previs
Durant aquest curs, els representants dels estudiants han treballat per 
millorar les seus dels exàmens i per aconseguir més transparència en el 
procés de revisió d’exàmens. Una de propostes que s’han materialitzat ha 
estat poder consultar la prova o examen. 

A més, les comissions han treballat per millorar assignatures o aspectes 
específics dels diferents programes. De la mateixa manera, s’han implicat 
en la millora de les funcions de tutoria, la qual cosa s’ha plasmat els darrers 
cursos en la creació de les tutories d’inici i de seguiment. 

Així mateix, des de l’octubre del 2006, la Comissió de Campus i cada comissió 
d’estudis en el seu àmbit fan un seguiment del procés d’adaptació a l’EEES. 

Comissions d’estudis 

Un total de 54 estudiants 
formen part de les 
7 comissions d’estudis 
existents.

Els representants 
dels estudiants han 
treballat aspectes com 
la transparència en les 
revisions d’exàmens o 
millores en l’avaluació 
d’estudis previs.

S’ha fet un seguiment minuciós de l’aplicació de les darreres millores 
en l’àmbit de l’avaluació d’estudis previs, amb la incorporació de 
les taules d’equivalències que permeten obtenir una simulació del 
resultat abans de fer-ne la sol·licitud. 
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Formació internacional en el camp de la cooperació
El Campus per la Pau i la Solidaritat té per objectius la formació, la recerca 
i la sensibilització per mitjà de les tecnologies de la informació. 

Enguany ha ampliat l’oferta formativa de cooperació i s’han signat 
desenes d’acords pels quals el Campus subministra els seus coneixements, 
la seva plataforma tecnològica i una metodologia pedagògica única a entitats 
com Unicef, Agència Catalana de Cooperació en el Desenvolupament, 
Amnistia Internacional, Creu Roja, Pontifícia Universitat Catòlica Madre 
y Maestra, Enginyeria sense Fronteres o l’Obra Social «la Caixa».

S’impulsa la campanya «Cultura de pau»
Amb motiu del setantè aniversari del bombardeig de Gernika i de la creació de la 
mítica obra de Pablo Picasso, el Campus ha desenvolupat la campanya «Cultura 
de pau», que impulsa camins per a la construcció de la pau des de la cultura i 
l’art, implicant-hi la comunitat universitària, les institucions i la societat civil.

Nou web del Campus per la Pau i la Solidaritat
El Campus per la Pau i la Solidaritat ha posat en funcionament el nou 
web, que es publica en espanyol, català i anglès. El nou lloc ofereix més 
informació sobre els cursos, projectes i activitats i és el primer pas per a 
convertir-se en un campus virtual a mida de les ONG. 

Creix el nombre de voluntaris
Més de cent voluntaris virtuals (entre graduats, estudiants, personal de 
gestió, docents i altres persones) col·laboren amb el Campus per la Pau i la 
Solidaritat en l’àmbit de la solidaritat, la cooperació i el desenvolupament. 
Aquest nombre significa un creixement en relació amb el curs anterior.

El Campus per la Pau 
i la Solidaritat 

La formació que ofereix 
el Campus per la Pau 
arriba a entitats com 
Unicef, Creu Roja o l’obra 
social de «la Caixa».

El nou web vol arribar a ser 
un campus virtual a mida 
de les ONG.

Campanyes

http://www.uoc.edu/cooperació/

Notícies Col·laboradors 
 i patrocinadors

ProjectesFormació
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