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Graus
Els estudis de grau ofereixen una formació universitària global i polivalent, orientada al món professional. Amb una
càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS, tenen una durada mínima de vuit semestres.

Turisme
Criminologia
Enginyeria Informàtica
Llengua i Literatura Catalanes
Psicologia
Tecnologies de Telecomunicació

Ciències Socials
Dret
Humanitats
Relacions Laborals i Ocupació
Adm. i Dir. d'Empreses
Màrqueting i Investigació de
Mercats

La UOC, la primera
universitat en línia

Comunicació
Dret Educació Social
Informació i Documentació
Multimèdia
Antropologia i Evolució Humana

Màsters universitaris
Els màsters universitaris són estudis oficials adreçat a persones i professionals que vulguin convertir-se en usuaris
avançats de qualsevol àmbit. Aquests estudis tenen una durada mínima d'un any acadèmic (2 semestres) a jornada
completa.
Màster universitaris amb últimes places!

Enginyeria de telecomunicació
Gestió cultural UOC-UdG-UIB
Turisme, sostenibilitat i TIC
Resta de màsters universitaris

Administració i govern electrònic
Potenciació digital
Aplicacions multimèdia

Direcció d'empreses
Programari lliure
Advocacia

Formació de postgrau
Els màsters, postgraus i especialitzacions són estudis orientats a l'adquisició de noves competències professionals.
La UOC t'ofereix més de 350 programes de 17 àmbits d'interès.

Arts i humanitats
Comunicació i informació
Economia i empresa
Gestió de la ciutat i urbanisme
Psicologia i ciències de l'educació

Business School
Dret i ciències polítiques
Escola de Cooperació
Turisme
Sistemes alimentaris, cultura i
societat

Ciències de la salut
E-learning [educació i TIC]
Gestió de la ciutat i urbanisme
PIME i microempresa
Informàtica, multimèdia i
telecomunicació

La UOC té convenis i aliances amb les majors empreses i institucions internacionals:

Llengües
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L'Escola de Llengües de la UOC et dóna la possibilitat d'estudiar idiomes independentment de titulacions i
coneixements previs. T'ofereix 6 idiomes i diferents nivells pels que vulguin aprendre i obtenir certificats de
competència lingüística. Ho fa mitjantçant cursos i proves de nivell, adaptats al Marc europeu comú de referència per
a les llengües (MECR). Això et facilitarà acreditar les teves competències.

Anglès
Alemany

Francès
Català

Japonés
Xinès

Les aplicacions tecnològiques utilitzades per l'Escola de Llengües han estat guardonades amb la medalla de plata
del Learning Impact Award 2014 i el premi premi LTI App Bounty. Els dos guardons estan organitzats per l'IMS Global
Learning Consortium (Estats Units).

Altra oferta formativa
La UOC posa al teu abast cursos breus (25 hores) i assignatures de qualsevol dels àmbits d'estudi de la UOC sense
dependre de la teva formació prèvia. Aquesta formació combina aprenentatge, lleure i desenvolupament
professional.

Seminaris

@teneu universitari

Universitat Oberta d'Estiu

Cursos d'accés a la universitat
La superació d'aquests cursos et permetrà cursar qualsevol formació universitària. Hauran de realitzar aquestes
proves d'accés aquells que no posseeixin cap titulació que habiliti l'accés a la universitat (proves PAU o similar, o títol
de tècnic superior de formació professional)

Curs d'accés a la universitat per a
> 25 anys
Accés > 40 amb experiència
professional en l'àmbit de la
titulació

Curs d'accés a la universitat per a
> 45 anys

Proves d'accés a la universitat per
a > 25 anys i > 45 anys

Doctorats
El títol de doctor és el nivell màxim d'estudis que la Universitat pot concedir. Per a accedir als estudis de doctorat s'ha
de tenir el títol oficial espanyol de grau (o equivalent) i el de màster universitari. Actualment la UOC ofereix tres
doctorats en línia.

Societat de la informació i el
coneixement

Tecnologies de la informació i
xarxes

Educació i TIC (e-learning)

Estudia a la UOC
Oferta formativa

Business School

Curs d'accés a la UOC per a >25 anys

Futur estudiant

Testimonis dels graduats i graduades

Graus

Cursos per a PIME i microempresa

Curs d'accés a la UOC per a >45 anys

Espai futurs estudiants

Xarxa territorial

Màsters universitaris

Doctorat de Societat de la Informació i
el Coneixement

Proves d'accés a la Universitat per a
>25 i >45 anys

Procés de matrícula

Biblioteca virtual

Model educatiu

Qualitat

Màsters, postgraus i especialitzacions
Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)

Accés a la Universitat per a >40 anys
amb experiència professional

Com s'estudia a la UOC

Tots els estudis

Directori de professorat

Estudis i centres de
recerca

Estudia a la UOC

Recursos i serveis

Sobre el web

Troba el teu curs

Biblioteca virtual

Índex de webs A-Z

Xarxa territorial

Estudis [àrees docents]

Preguntes més freqüents

Repositori institucional [O2]

Mapa web

Directori de persones

Càtedres

Premis i reconeixements

Open Apps

Accessibilitat

Uneix-te al nostre equip

eLearn Center

Fets i xifres

La UOC a l'iTunes U

Avís legal

Sala de premsa

Business School

OpenCourseWare

Política de galetes

Cursos i seminaris
Cursos de llengües

Doctorat de Tecnologies de la
Informació i de Xarxes

Explora la UOC
Contacte i comunitats
Contacte i seus
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