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La Universitat de Vic: el present 

NaturalesaNaturalesaNaturalesaNaturalesa    

Universitat de Vic –UVic–, reconeguda per la Llei del Parlament de Catalunya 

5/1997, de 30 de maig, és una institució de titularitat privada amb vocació de servei 

públic. La UVic es regeix per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d’Universitats i la Llei 1/2003, de 20 de febrer, d’Universitats; per les normes que 

dictin l’Estat i la Generalitat de Catalunya en l’exercici de les seves competències, 

per les seves Normes d'Organització i Funcionament i per la normativa aplicable a 

la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la UVic. 

És una universitat catalana establerta a la ciutat de Vic. La seva radicació no exclou 

que pugui estendre les activitats a altres àmbits territorials com escau al caràcter 

inherent a la institució universitària. 

És una institució dedicada a l’educació superior i a la investigació, mitjançant la 

docència, la recerca i la formació continuada, i es fonamenta en el principi 

d’autonomia universitària, que s’expressa en la llibertat de càtedra, d’investigació i 

d’estudi. 

La Universitat de Vic es concep i es configura com un conjunt de facultats, escoles, 

departaments, instituts, serveis i altres organismes la finalitat dels quals és el 

foment i l’exercici de l’estudi, la recerca científica i humanística, la formació de les 

persones, la capacitació professional i, en definitiva, el progrés social, cultural i 

econòmic en general. 

Fa seus els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat, solidaritat i 

pluralitat propis de les societats obertes. La comunitat universitària, i en especial 

els seus òrgans de govern, han de donar plena efectivitat a aquests principis. 

És una institució creadora i difusora de cultura, com a via cap a la consecució d’una 

societat més justa. En tant que universitat catalana, posa atenció especial en els 

interessos nacionals de Catalunya, alhora que fomenta l’esperit d’universalitat 

consubstancial al concepte d’universitat. 



 

L’emblema de la Universitat de Vic és la A de Carlemany, peça d’orfebreria 

carolíngia que simbolitza els principis del saber i la seva expansió il·limitada. La 

divisa que orienta la Universitat, Scientiae patriaeque impendere vitam és un vers 

de Lucà que significa “Esmerçar la vida al servei de la ciència i la comunitat”. 

La FundaciLa FundaciLa FundaciLa Fundació Universitària Balmes (FUB)ó Universitària Balmes (FUB)ó Universitària Balmes (FUB)ó Universitària Balmes (FUB)    

L'òrgan de govern de l'entitat titular de la UVic és el Patronat de la FUB. L’Alcalde 

de Vic n’ostenta la presidència i un representant del govern de la Generalitat la 

vicepresidència. Com a vocals hi figuren regidors de l’Ajuntament de Vic, 

representants del govern de la Generalitat, membres de la comunitat universitària, 

membres representants de la societat i un representant de les empreses 

vinculades. 

El Patronat nomena el rector i, a proposta d'aquest, els vicerectors, el secretari 

general, els degans i directors de centres docents i els directors dels instituts i els 

centres d'investigació. Nomena el gerent, havent escoltat el parer del rector. 

Aprova la creació, modificació, fusió o supressió dels centres o estructures i la 

implantació o supressió d'ensenyaments d'acord amb les Normes d'0rganització i 

Funcionament. 

Règim econòmicRègim econòmicRègim econòmicRègim econòmic    

L’estructura jurídica de la UVic permet de combinar de manera fructífera la 

iniciativa i la gestió privades amb la dotació econòmica i el control públics. El seu 

finançament es basa en els fons fundacionals, en els recursos generats per la 

pròpia activitat i en les aportacions de les administracions públiques: l’Ajuntament 

de Vic i la Generalitat de Catalunya. 

La UVic disposa d’edificis propis i d’altres de cedits per l’Ajuntament de Vic en 

règim de cessió administrativa. Les aportacions de la Generalitat es canalitzen a 

través de contractes-programa quadriennals. 

Donada la seva voluntat de servei públic, i amb independència de la dotació de 

beques de l’adminstració pública, la UVic compta amb un sistema propi de beques i 

d’ajuts per als estudiants que ho sol·liciten per facilitar el ple accés a 

l’ensenyament superior. 



 

Referents catalans i europeusReferents catalans i europeusReferents catalans i europeusReferents catalans i europeus    

Les realitats nacionals catalanes, en el sentit més comprensiu, són objecte 

privilegiat de docència i d’estudi. La UVic s’identifica com a universitat catalana. La 

llengua catalana n’és el signe perceptible, constant i comú d’identitat. L’àmbit 

universal dels seus interessos científics i formatius s’hi concreta des de la 

perspectiva de la societat catalana. Alhora, la UVic considera les realitats d’Europa 

objecte destacat d’estudi i unitat superior identificadora. 

    

Formació plurilingüeFormació plurilingüeFormació plurilingüeFormació plurilingüe    

La formació plurilingüe és per a la UVic un punt d’èmfasi no solament perquè ha 

esdevingut imprescindible a causa de la mobilitat creixent dels universitaris i dels 

professionals, sinó també perquè l’estudi de llengües i cultures ha esdevingut en el 

nostre temps un vehicle privilegiat per a la formació humanística. 

Projecte persoProjecte persoProjecte persoProjecte personal d’aprenentatgenal d’aprenentatgenal d’aprenentatgenal d’aprenentatge    

La formació universitària es concreta en el projecte personal de cada estudiant, 

tant en la seva formació inicial com en la continuada. El coneixement de les pròpies 

capacitats, la configuració adequada del currículum, l’ús de noves tecnologies i la 

metodologia en l’estudi formen part de la pràctica docent de la UVic. 

Inserció socioprofessional dels titulats Inserció socioprofessional dels titulats Inserció socioprofessional dels titulats Inserció socioprofessional dels titulats     

La funció de la Universitat és també la de formar professionals capaços d’assumir 

les exigències professionals i laborals de les empreses i organitzacions. Per això, la 

UVic dóna als seus ensenyaments un enfocament aplicat en el qual teoria i pràctica 

es desenvolupen de manera conjunta, es manté oberta i permeable a les 

necessitats canviants del món laboral i adopta una posició activa de cara a garantir 

als seus titulats una plena i satisfactòria inserció professional. 

Activitat editorialActivitat editorialActivitat editorialActivitat editorial    

La UVic es distingeix per l’activitat editorial canalitzada a través de les empreses 

Eumo Editorial i Eumogràfic. Es tracta d’activitats d’abast empresarial, inherents a 

la dinàmica universitària, i destinades a produir i distribuir llibres universitaris i 

llibres per a l’ensenyament de tots els nivells i produir tota mena de dissenys de 

marca pròpia. Les col·leccions de llibres d’Eumo, tan diverses com els 



 

ensenyaments de la UVic, són dirigides pels professors de la pròpia Universitat, en 

col·laboració amb professors d’altres universitat. 

 

 


