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Et donem la benvinguda a la Universitat de 
Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-
UCC), una institució de naturalesa pública i 
de gestió privada, oberta al món i centrada en 
l’estudiant.

La nostra universitat es caracteritza per tenir 
un model formatiu innovador, basat en el 
plurilingüisme i orientat al servei integral de 
l’alumnat i a la seva inserció professional. És un 
motor de coneixement i d’innovació al servei 
del territori i té una clara vocació internacional.

La UVic-UCC és coneguda per la seva 
excel·lència docent i investigadora, per 
establir una relació propera entre l’alumnat 
i el professorat i per l’elevat índex d’inserció 
professional dels seus estudiants. És una 
universitat moderna, àgil, adaptativa i 
interactiva amb el seu entorn socioeconòmic.

*Dades curs 2020-2021

 Estudiants de títols oficials

 9.280
 Estudiants de formació contínua

 7.850
 Estudiants internacionals

 1.612
 Màsters propis, postgraus i cursos 
 d’especialització

 105
 Màsters universitaris

 12
 Programes de doctorat

9
 Grups de recerca

 31
 Càtedres

 13
 Cursos i jornades

 65 

LA UNIVERSITAT 
QUE CREIX
I AVANÇA 



La Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya és present a les ciutats de Vic, 
Manresa, Granollers i Barcelona.

És una universitat de proximitat, compromesa 
amb el desenvolupament econòmic i social del 
territori i del país mitjançant la seva activitat 
docent, de recerca i de transferència de 
coneixement, i amb una clara vocació europea 
i internacional. 

La UVic-UCC potencia els intercanvis 
internacionals a través de programes de 
mobilitat, manté convenis amb universitats 
i institucions de més de 30 països, impulsa 
programes formatius de tots els àmbits 
impartits en llengües diverses i desenvolupa 
projectes de recerca i de cooperació 
internacional. 

La taxa d’inserció laboral dels estudiants de la UVic-UCC està per sobre de 
la mitjana de les universitats catalanes, que és del 89,3%, en 11 de les 19 
àrees de coneixement. (Font: AQU Catalunya)

LA UVIC-UCC  
AL MÓN

La UVic-UCC té un 20% d’estudiants internacionals de grau, màster 
universitari i doctorat.

La UVic-UCC ha rebut el reconeixement del prestigiós THE World University 
Ranking de Times Higher Education, com a quarta millor universitat catalana i 
sisena estatal i com a tercera millor universitat jove de Catalunya i 131a del món. 



SER EL QUE 
VOLS SER
La UVic-UCC ofereix una extensa 
programació especialitzada i adaptada a les 
noves necessitats socials.
 
Té com a objectiu formar els professionals 
experts que la societat i el sector productiu 
requereixen, i promoure la iniciació en el camp 
de la recerca.

Els programes formatius estan dissenyats 
perquè l’alumnat potenciï i conservi la seva 
ocupabilitat en el mercat laboral actual.

L’oferta d’estudis de postgrau de la UVic-UCC 
s’estructura en els tipus de programes següents:

Màsters

Poden ser universitaris o propis. Els primers
donen accés als estudis de doctorat, mentre
que els segons tenen una orientació més
professional per satisfer les demandes més
actuals de l’entorn laboral. Ambdues tipologies
consten d’un mínim de 60 crèdits ECTS.

Postgraus

Són títols propis amb els mateixos requisits
i orientació que els estudis de màster, però
amb una menor càrrega en crèdits (mínim 30
crèdits ECTS).

Cursos d’especialització

Són estudis orientats a l’especialització i/o 
actualització en un àmbit o matèria, que poden 
formar part d’un màster o postgrau, i tenen una 
càrrega mínima de 15 crèdits ECTS.

Formació curta

Els seminaris, tallers i jornades són monogràfics 
orientats a satisfer les demandes de la societat 
amb l’actualització, divulgació de coneixements 
i tècniques de temàtica variada. 



L’ESCOLA  
DE DOCTORAT
L’Escola de Doctorat de la UVic-UCC vetlla 
per la qualitat acadèmica dels estudis 
de doctorat de la Universitat, un àmbit 
de formació qualificada i de recerca 
d’excel·lència. Té per objectiu coordinar i 
orientar el desenvolupament dels diferents 
programes de doctorat en el si dels quals 
s’elaboren les tesis doctorals.

L’Escola de Doctorat ofereix un ampli conjunt
d’activitats formatives, incentiva la producció 
de tesis en connexió amb el teixit productiu i 
els entorns culturals i acadèmics, i potencia la 
col·laboració amb centres de recerca externs 
per a la projecció dels estudis de doctorat en 
els àmbits nacional i internacional.

L’Escola ofereix 9 programes de doctorat 
adaptats a la normativa actual, segons el RD 
99/2011.

eDiversity, l’expansió digital del la UVic-UCC, 
és un ecosistema educatiu de caràcter global, 
orientat a compartir i generar coneixement 
en tota mena de disciplines. 

Sota el lema divergent learning, proposem 
un model d’aprenentatge líquid, capaç 
d’adaptar-se i reinventar-se per seguir el ritme 
d’una societat en constant transformació i 
moviment. Oferim formació flexible i dinàmica 
adreçada a les persones que busquen ampliar 
coneixements sense canviar el seu estil de vida.

A les nostres aules virtuals t’esperen màsters, 
postgraus i cursos basats en un mètode que 
posa èmfasi en la ubiqüitat, el dinamisme i 
sobretot, en la proximitat. A eDiversity estem 
especialitzats en la formació a distància més 
propera.

e-DIVERSITY



SALUT  
I BENESTAR   
SOCIAL

En l’àmbit de coneixement de la 
salut i el benestar social, la UVic-
UCC ofereix formació a través de 
metodologies innovadores, en què es 
prioritza l’aprenentatge experiencial.

Amb el compromís d’un ensenyament 
orientat a l’exercici professional, es 
formen estudiants amb capacitat 
de lideratge en la transformació de 
l’atenció en salut i en les cures, que 
siguin capaços de donar resposta 
a l’evolució de l’entorn sanitari i 
que vetllin per la pràctica clínica 
d’excel·lència, la innovació i la recerca. 

L’oferta d’estudis de postgrau de la 
UVic-UCC en l’àmbit de la salut i el be-
nestar social s’estructura en els progra-
mes que trobaràs en els codis QR.

Màsters
universitaris

Màsters  
propis  
i postgraus

Programes 
de doctorat

Formació 
curta

www.uvic.cat/formacio-continua



EDUCACIÓ   
I SOCIETAT

El compromís i la implicació de la 
UVic-UCC amb el teixit educatiu l’han 
convertit en un referent en l’impuls 
projectes innovadors i complexos en 
educació.

En aquest àmbit s’apleguen un conjunt 
de titulacions i propostes formatives 
que promouen el compromís amb 
la vocació educativa. Es capacita els 
professionals per desenvolupar les 
seves tasques en l’àmbit de l’escola, 
de les institucions no formals i de les 
empreses, amb coherència respecte 
als diferents projectes educatius.

L’oferta d’estudis de postgrau de la 
UVic-UCC en l’àmbit de l’educació i 
societat s’estructura en els programes 
que trobaràs en els codis QR.

Màsters
universitaris

Màsters  
propis  
i postgraus

Programes 
de doctorat

Formació 
curta

www.uvic.cat/formacio-continua



ESPORT Durant els darrers anys el 
coneixement i l’interès en les ciències 
de l’esport i del moviment humà 
ha experimentat un desplegament 
extraordinari, també a la UVic-UCC.

L’esport, com a àmbit d’estudi, 
contribueix a la formació de 
professionals que puguin desenvolupar 
els seus coneixements i les seves 
habilitats en l’entrenament esportiu i 
la docència en educació física, i que 
siguin capaços d’organitzar i gestionar 
l’activitat física i esportiva com a eina 
de promoció de la salut i el lleure.

L’oferta d’estudis de postgrau de 
la UVic-UCC en l’àmbit de l’esport 
s’estructura en els programes que 
trobaràs en els codis QR.

Màsters
universitaris

Màsters  
propis  
i postgraus

Programes 
de doctorat

Formació 
curta

www.uvic.cat/formacio-continua



CIÈNCIES, 
TECNOLOGIA  
I ENGINYERIA 

Màsters
universitaris

Màsters  
propis  
i postgraus

Programes 
de doctorat

Formació 
curta

www.uvic.cat/formacio-continua

En l’àmbit de les ciències, s’integren 
coneixements i tecnologies 
d’avantguarda dels diferents àmbits 
de les ciències de la vida, des de 
l’estudi dels éssers vius i el seu medi 
natural a les eines més avançades de 
l’enginyeria genètica i la tecnologia 
del bioprocés.

En el context de tecnologia i 
enginyeria es capacita els estudiants 
per treballar en projectes transversals 
en diversos àmbits i per respondre a 
les necessitats de la nova indústria 
intel·ligent i de les empreses del sector 
de l’economia digital, mitjançant l’ús 
de les noves tecnologies. 

L’oferta d’estudis de postgrau de la 
UVic-UCC en l’àmbit de ciències, 
tecnologia i enginyeria  s’estructura 
en els programes que trobaràs en els 
codis QR.



EMPRESA La transformació de la realitat 
empresarial conflueix en una 
proposta de titulacions que integren 
elements com l’emprenedoria, la 
innovació i la internacionalització.

La voluntat de la UVic-UCC de millorar 
contínuament la docència i aproximar-
la al terreny professional ha fet que 
es planifiquin formacions que versen 
metodològicament sobre l’estudi de 
cas i l’ús de tecnologies digitals, i que 
inclouen un programa amb visites de 
professionals en actiu que transposen 
les seves experiències.

L’oferta d’estudis de postgrau de 
la UVic-UCC en l’àmbit d’empresa 
s’estructura en els programes que 
trobaràs en els codis QR.

Màsters
universitaris

Màsters  
propis  
i postgraus

Programes 
de doctorat

Formació 
curta

www.uvic.cat/formacio-continua



COMUNICACIÓ El màrqueting i la comunicació 
aporten solucions en forma 
d’estratègies diferencials, capacitat 
d’assessorament i implementació 
de les accions en un ambient 
d’alta competitivitat i cada dia més 
globalitzat.

En l’àmbit de la comunicació, a la 
UVic-UCC s’apleguen un conjunt de 
titulacions que integren elements com 
la innovació i la internacionalització, 
els contactes amb diferents realitats de 
la pràctica professional, la motivació 
per al desenvolupament professional i 
la creativitat.

L’oferta d’estudis de postgrau de la 
UVic-UCC en l’àmbit de comunicació 
s’estructura en els programes que 
trobaràs en els codis QR.

Màsters
universitaris

Màsters  
propis  
i postgraus

Programes 
de doctorat

Formació 
curta

www.uvic.cat/formacio-continua



DISSENY El disseny és un element clau en el 
nostre entorn que ofereix solucions 
per desenvolupar propostes 
professionals innovadores.

Els diferents programes formatius de 
la UVic-UCC de l’àmbit del disseny 
inclouen continguts d’actualitat que 
combinen coneixements teòrics, 
reflexió, experimentació i projectes 
pràctics, sense perdre de vista la 
internacionalització.

L’oferta d’estudis de postgrau de 
la UVic-UCC en l’àmbit de disseny 
s’estructura en els programes que 
trobaràs en els codis QR.

Màsters
universitaris

Màsters  
propis  
i postgraus

Programes 
de doctorat

Formació 
curta

www.uvic.cat/formacio-continua



LLENGÜES I 
TRADUCCIÓ

En un món globalitzat i multicultural 
com l’actual, es fa necessari un bon 
coneixement d’idiomes per millorar 
les competències professionals.

Amb l’objectiu de promoure aquesta 
millora, a la UVic-UCC s’ofereixen 
activitats formatives en diferents 
llengües, que contribueixen a 
facilitar l’accés a les diverses sortides 
professionals dels titulats universitaris. 
S’hi imparteix formació en traducció 
i interpretació, que capacita per a la 
comunicació multilingüe, i el treball 
en aplicacions i projectes lingüístics 
d’empreses i organitzacions. 

L’oferta d’estudis de postgrau de la 
UVic-UCC en l’àmbit de llengües i tra-
ducció s’estructura en els programes 
que trobaràs en els codis QR.

Màsters
universitaris

Màsters  
propis  
i postgraus

Programes 
de doctorat

Formació 
curta

www.uvic.cat/formacio-continua



Avantatges i serveis 

La UVic-UCC ofereix un conjunt de serveis 
que complementen l’activitat acadèmica. 

L’alumnat de postgrau, màster o doctorat 
de la UVic-UCC pot disposar de la targeta 
universitària intel·ligent (TUI) que permet  
gaudir de tots els serveis adreçats a la 
comunitat universitària: borsa d’habitatge 
i transport, beques i ajuts, avantatges i 
descomptes, Servei d’Inserció Laboral, 
borsa de treball, Servei d’Esports, Unitat 
d’Emprenedoria, voluntariat, biblioteques, 
activitats culturals, serveis audiovisuals, aules 
informàtiques, serveis adreçats als estudiants 
internacionals, Escola d’Idiomes, Serveis 
Lingüístics, etc. Demana més informació sobre 
les condicions que s’apliquen a cada servei i a 
cada campus. 

 
Servei de Carreres Professionals

Posem a la disposició de l’alumnat el Servei de 
Carreres Professionals, que té com a objectiu 
principal la millora de la inserció laboral dels 
estudiants universitaris a través de pràctiques 
nacionals i internacionals, el Portal d’Ocupació 
i el Servei d’Orientació Laboral. 

 
Formació complementària – Soft Skills 

L’alumnat pot accedir gratuïtament a un 
programa de formació complementària en 
què es treballen habilitats transversals com 
l’autoconeixement, la marca personal o les 
claus per elaborar un discurs persuasiu.

UVIC-UCC + 
MOLT MÉS  
QUE UNA  
UNIVERSITAT



Si ets exalumne de la UVic-UCC, 
dona’t d’alta a UAlumni gratuïtament i 
gaudiràs d’un 10% de descompte per 
continuar la teva formació. 

 
Acte de lliurament de diplomes

La UVic-UCC organitza diferents actes de 
lliurament de diplomes per a l’alumnat que 
finalitza postgraus, màsters i doctorats tant  
al campus UVic com al campus UManresa.

Son uns actes simbòlics que posen en valor  
la tasca feta pels estudiants durant la seva 
etapa formativa i els encoratgen a encarar 
amb èxit els reptes actuals del món laboral i la 
societat, cada vegada més complexa. 

 
UAlumni 

Un cop acabada la formació, es pot formar 
part gratuïtament del col·lectiu UAlumni. 
Aquesta agrupació pretén mantenir el 
contacte dels antics alumnes amb les 
diferents facultats de la UVic-UCC, tenir cura 
de la seva trajectòria professional i oferir 
serveis i avantatges que els siguin d’interès.
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