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LA UVIC AL MÓN
Aquest catàleg mostra les dades més 
rellevants i el vessant internacional del 
campus UVic de la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya. 

Hi trobareu un apunt de la història i les 
dades essencials de la Universitat, la 
docència i la recerca que desplega, i una 
descripció més detallada del seu Campus 
Internacional per tal que el lector conegui 
la realitat i les potencialitats de la UVic en 
l’àmbit internacional.

La Universitat compta també amb un 
campus federat a la ciutat de Manresa, 
una seu a la ciutat de Granollers i una 
altra a Barcelona. 

Àrea de Relacions Internacionals

L’Àrea de Relacions Internacionals acull 
els professors i estudiants internacionals 
que visiten la UVic-UCC. És un espai 
per al diàleg i l’intercanvi d’informació 
intercultural que coordina i reforça els 
vincles internacionals de les nostres 
facultats i centres d’ensenyament. 

L’Àrea informa i assessora, juntament 
amb les unitats d’internacionalització dels 
centres, sobre les activitats internacionals, 
comunica les oportunitats als estudiants 
i fomenta la seva participació i la del 
professorat de la UVic-UCC en programes 
internacionals d’intercanvi. Compta amb 
més de 350 convenis de col·laboració amb 
universitats d’arreu del món que promouen 
activitats acadèmiques conjuntes.



4APUNT  
HISTÒRIC

Creació de la Universitat  
Literària de Vic
1599. El 26 de juny el rei Felip III concedia 
a l’Estudi General de Vic el privilegi de 
graduar els estudiants en Arts i Filosofia. 
Començava la Universitat Literària de Vic.

Tancament de la Universitat
1717. Com a represàlia per la Guerra de 
Sucessió, el rei Felip V va suprimir totes 
les universitats catalanes perquè havien 
estat contràries a la seva causa i va 
fundar la Universitat de Cervera, ciutat 
que li havia estat fidel. La Universitat 
Literària de Vic va ser l’última a deposar 
els graus, el 1717.

Estudis al segle XVIII
1749. Es funda el Seminari de Vic. 
L’existència del Seminari va implicar el 
retorn d’estudis superiors a la ciutat, ara 
de Teologia.

Estudis al segle XIX
En aquest segle arrela amb força la tradi-
ció de l’Estudiant de Vic. La ciutat es va 
convertir en un focus cultural important 
de la Renaixença. Personalitats de la talla 
de Jaume Balmes, Jacint Verdaguer o el 
canonge Collell i institucions com la Bibli-
oteca Episcopal, el Círcol Literari o el ma-
teix Seminari en són exemples il·lustratius.

Represa universitària
1977. Creació de l’Escola Universitària de 
Mestres Jaume Balmes de Vic. 
1979. Creació d’Eumo Editorial.
1981. Creació de l’Escola Universitària 
d’Infermeria d’Osona.
1984. Creació d’Eumogràfic, estudi de 
disseny.
1987. Creació de l’Escola Universitària 
d’Estudis Empresarials d’Osona.

Estudis Universitaris de Vic
1987-88. Primer curs dels Estudis 
Universitaris de Vic amb tres escoles 
universitàres, de Mestres, d’Infermeria i 
d’Empresa.

Universitat de Vic
1997. El 21 de maig el Parlament 
de Catalunya aprova la Llei de 
Reconeixement de la Universitat de Vic 
per unanimitat de tots els grups polítics. 

UVic-UCC

2014. La Universitat es federa amb la 
Fundació Universitària del Bages i passa a 
denominar-se Universitat de  
Vic - Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC). 
2016. Creació d’UGranollers, nou centre 
de la UVic-UCC.
2017. Creació de la Facultat de Medicina.
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EN XIFRES

Dades generals

Data de creació: maig de 1997

Data de federació  
UVic / UManresa: gener de 2014

Titularitat: Privada d’iniciativa pública

Òrgan titular: Fundació Universitària Balmes

Rector: Joan Masnou

Dades de docència, curs 2017-2018

Estudiants de títols oficials UVic:  5.539

Professorat UVic:  686

PAS UVic:  289

Títols oficials:  51 

- Graus:  30
- Màsters universitaris:  13
- Programes de Doctorat:  8

Dades de recerca, curs 2017-2018

Grups de recerca:  30

Càtedres:  13

Centres de recerca i transferència de coneixement:  5

Escola de Doctorat. Doctorands:  190

Recursos obtinguts en convocatòries  
públiques (UVic):  1.913.863€

Convenis de transferència de coneixement:  1.022.014€

Producció científica en revistes indexades (UVic):  275

Dades d’internacionalització, curs 2017-2018

Total d’estudiants de mobilitat internacional (in):  276

Total d’estudiants de mobilitat internacional (out):  870

Estudiants internacionals de recruitment (in):  1.930

Dades actualitzades a: www.uvic.cat/la-uvic-en-xifres



6ESTUDIS  
DE GRAU

Arts i Humanitats
•  Traducció, Interpretació i Llengües 

Aplicades

Ciències 
•  Biologia
•  Biotecnologia 

Ciències de la Salut 
•  Fisioteràpia
•  Infermeria
•  Medicina
•  Nutrició Humana i Dietètica
•  Psicologia
•  Teràpia Ocupacional

Ciències Socials i Jurídiques
•  Administració i Direcció d’Empreses
•  Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport
•  Comunicació Audiovisual
•  Educació Social
•  Màrqueting i Comunicació 

Empresarial
•  Mestre d’Educació Infantil
•  Mestre d’Educació Infantil / Mestre 

d’Educació Primària amb Menció en 
Llengua Anglesa (Pla de millora)

•  Mestre d’Educació Primària
•  Periodisme
•  Publicitat i Relacions Públiques

Enginyeria i Arquitectura
•  Enginyeria Biomèdica
•  Enginyeria de l’Automoció
•  Enginyeria Mecatrònica
•  Multimèdia. Aplicacions i Videojocs

Oferta formativa actualitzada al: www.uvic.cat 



7MÀSTERS  
I DOCTORATS

Oferta formativa actualitzada al: www.uvic.cat 

Oferta formativa actualitzada al: www.uvic.cat 

Màsters universitaris

Arts i Humanitats
•  Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
•  Traducció Especialitzada

Ciències Experimentals
•  Anàlisi de Dades Òmiques / Omics Data 

Analysis

Ciències de la Salut
•  Atenció Pal·liativa a Persones amb 

Malalties Avançades
•  Fisioteràpia del Sistema 

Musculoesquelètic
•  Psicologia General Sanitària
•  Recerca en Salut

Ciències Socials i Jurídiques
•  Educació Inclusiva
•  Formació del Professorat d’Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes

•  Innovació en Didàctiques Específiques
•  Màrqueting Estratègic i Comunicació

•  Millora dels Ensenyaments de l’Educació 
Infantil i Primària

•  Pedagogia Montessori (0-6 anys)
•  Polítiques Socials i Acció Comunitària

Enginyeria i Arquitectura
•  Enginyeria Industrial
•  Prevenció de Riscos Laborals

Programes de doctorat

L’Escola de Doctorat organitza la gestió 
acadèmica de les activitats pròpies 
dels estudis de doctorat vetllant per 
una formació de qualitat, una recerca 
d’excel·lència i la projecció internacional 
dels estudis de doctorat.  

Ciències experimentals 
•  Bioinformàtica
•  Experimental Sciences and Techology

Ciències humanes
•  Traducció, Gènere i Estudis Culturals 
•  Estudis de Gènere: Cultura, Societat, 

Polítiques (interuniversitari)

Ciències socials
•  Dret, Economia i Empresa 

(interuniversitari)
•  Estudis de Gènere: Cultura, Societat i 

Polítiques
•  Innovació i Intervenció Educatives

Ciències mèdiques i de la salut
•  Cures Integrals i Serveis en  

Salut (interuniversitari)

FORMACIÓ CONTÍNUA

La UVic-UCC ofereix màsters, 
postgraus, cursos d’especialització, 
cursos d’extensió universitària, 
jornades, seminaris i tallers. Anualment 
organitza la Universitat d’Estiu 
extensiva en el territori. 
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TRANSFERÈNCIA  
DE CONEIXEMENT
Centres de Recerca i Transferència  
de Coneixement

•  Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
•  Centre d’Estudis en Esport i Activitat 

Física
•  Centre d’Estudis interdisciplinaris de 

Gènere
•  Centre d’Estudis Sanitaris i Socials 
•  Centre Tecnològic en Biodiversitat, 

Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental 
(Centre TECNIO)

Grups de Recerca

Arts i Humanitats
•  Aprenentatge i comunicació
•  Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, 

Història i Comunicació
•  Textos literaris contemporanis: estudi, 

edició i traducció

Ciències
•  Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i 

Gestió Ambiental
•  Bioinformàtica i Estadística Mèdica
•  Reparació i Regeneració Tissular

•  Quantitative Bioimaging
•  Ecologia Aquàtica

 Enginyeries
•  Mecatrònica i modelització aplicada a la 

Tecnologia de Materials
•  Tractament de dades i senyals
•  Digital Care

Salut
•  Salut Mental i Innovació Social
•  Methodology, Methods, Models and 

Health and Social Outcomes
•  Cronicitat de la Catalunya Central

 Socials
•  Atenció a la diversitat
•  Coneixement i didàctica
•  Data Analysis and Modeling
•  Educació Física
•  Educació, llenguatge i literatura
•  Emprèn
•  Esport i activitat física (GREAF)
•  Grup de Recerca en Societats, Polítiques 

i Comunitats Inclusives
•  Laboratori de Mitjans Interactius
•  Recerca Educativa

•  Sport Performance Analysis Research 
Group

•  Traducció Audiovisual, Comunicació i 
Territori

Càtedres

• Aigua, Natura i Benestar
•  Agroecologia i sistemes alimentaris
• Bioètica
• Cures Pal·liatives
• Educació Mèdica
• Salut i Població
• Salut Mental
• Serveis Socials
•  SIDA i malties relacionades
• Simulació i Seguretat dels Pacients
• TIC i Salut
•  UNESCO Dones, desenvolupament i 

cultures.
• Verdaguer d’Estudis Literaris

OFICINA TÈCNICA

OTRI. Oficina Tècnica de Recerca i 
Transferència de Coneixement



9CENTRES  
DE RECERCA

Centre d’Estudis en Esport i Activitat 
Física (CEEAF) 
Desenvolupa i divulga nou coneixement 
per millorar les pràctiques esportives i fer-
les més eficients i saludables.
Genera coneixement sobre les pràctiques 
d’esportistes i equips per incrementar-ne 
la qualitat, l’eficiència i promoure actituds 
saludables.
Participa com a motor de canvi en l’alt 
rendiment esportiu.
Promou la difusió de coneixement aplicat 
relacionat amb l’esport i l’activitat física.

Centre d’Estudis Interdisciplinaris de 
Gènere (CEIG)
Promou la investigació, la difusió i la 
publicació de treballs sobre estudis de 
gènere.
Implanta progressivament la perspectiva 
de gènere en l’activitat docent.
Presta serveis d’assessorament sobre 
gènere i col·labora amb institucions i 
organismes.
Estableix relacions i projectes amb univer-
sitats i centres d’altres països.

Dirigeix i gestiona la Càtedra UNESCO 
“Dones, desenvolupament i cultures”, 
compartida amb la Universitat de Barce-
lona.

Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis (CERM)
Està vinculat a la Universitat de Vic – Uni-
versitat Central de Catalunya i és l’àrea 
ambiental del Museu del Ter. Té com a 
finalitats l’estudi, la difusió i la conservació 
del patrimoni cultural i natural del riu Ter i, 
per extensió, els altres rius mediterranis.

Centre d’Estudis Sanitaris i Socials 
(CESS)
Fomenta la generació, aplicació i difusió 
del coneixement relacionat amb l’àmbit 
sanitari, sociosanitari i dels serveis socials.
Promou el desenvolupament i la partici-
pació en projectes tant d’àmbit local, com 
nacional o internacional, que permetin 
millorar l’eficiència i l’eficàcia dels serveis 
del Sistema Català de Serveis Socials i de 
Salut.

Millora el benestar i la qualitat de vida de 
la població a través del desenvolupament 
de projectes de cooperació intra i interu-
niversitària i la consolidació d’aliances a 
nivell local, nacional i internacional.

Centre Tecnològic BETA
El CT BETA, Centre Tecnològic en Bio-
diversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió 
Ambiental i Alimentària contribueix a la 
millora de la competitivitat i al desen-
volupament tecnològic de les empre-
ses, mitjançant l’execució de projectes 
d’R+D+i i una transferència de tecnologia 
innovadora i competitiva, amb criteris de 
sostenibilitat, en l’àmbit de la indústria ali-
mentària i el medi ambient. Forma part de 
la xarxa TECNIO, que potencia la tecnolo-
gia diferencial, la innovació empresarial i 
l’excel·lència a Catalunya i que identifica 
els centres tecnològics i grups universita-
ris experts en investigació i transferència 
de tecnologia.
Tecnologia ambiental / Ecologia aquà-
tica i terrestre / Indústria alimentària / 
Energies renovables.



10CAMPUS 
INTERNACIONAL  

Campus Internacional
El Campus Internacional de la UVic-UCC 
es desplega a través de cinc grans eixos:

•  La projecció internacional
•  Els programes de mobilitat i intercanvi 

internacional
•  L’oferta educativa d’àmbit internacional 
•  La internacionalització a casa
•  La recerca internacional

Els quatre primers eixos es despleguen 
en totes les facultats de la UVic-UCC, 
cadascuna amb les especificitats, i en 
les àrees de suport de la Universitat 
sota la coordinació del Vicerectorat de 
Relacions Internacionals. Així mateix, 
i sota la coordinació del Vicerectorat 
de Recerca i Transferència de 
Coneixement, es promouen les polítiques 
d’internacionalització dels programes de 
doctorat i de la recerca. 

La projecció internacional
En un context de globalització la UVic-
UCC, per desenvolupar plenament el seu 
potencial i comunicar les seves activitats 
de manera eficient en un entorn interna-
cional, requereix una presència perma-
nent a les xarxes socials i en els principals 
fòrums universitaris del món, ja siguin 
fires educatives, xarxes universitàries i 
visites interuniversitàries per tal d’explorar 
el major ventall possible de possibilitats 
per internacionalitzar el currículum dels 
estudiants, el professorat, investigadors 
i del personal de serveis. Així mateix, la 
UVic disposa d’una xarxa d’Ambaixadors 
formada per titulats i titulades de la UVic 
que resideixen a l’estranger i que oferei-
xen suport a la política de projecció inter-
nacional de la Universitat. 

Programes de mobilitat i intercanvi 
La UVic-UCC manté un ampli ventall de 
convenis d’intercanvi amb universitats 

i institucions de cinquanta països que 
permeten als estudiants locals d’escollir 
la seva universitat per fer una estada 
temporal de formació internacional. 
Així mateix, la UVic-UCC disposa d’un 
Career Service per fomentar les estades 
de pràctiques en institucions, empreses 
i escoles d’arreu del món. Procura, així 
mateix, que l’estudiant internacional se 
senti ràpidament integrat a la ciutat i 
a la vida comunitària de la UVic ja que 
les seves dimensions i metodologies 
d’aprenentatge permeten relacions 
de proximitat entre estudiants i 
professors que afavoreixen l’estudi i el 
desenvolupament personal. 

La UVic-UCC també treballa en 
projectes de cooperació en el marc 
de la Xarxa Vives d’Universitats i forma 
part de diverses entitats de solidaritat i 
cooperació d’àmbit local i nacional.
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Oferta educativa d’àmbit internacional
El Campus Internacional treballa amb els 
centres de la UVic-UCC en el disseny i la 
difusió de programes formatius de tots 
els nivells adreçats a un públic internacio-
nal, impartits en llengua estrangera.

Màsters internacionals
La UVic ofereix diversos màsters en 
llengua anglesa tant promoguts per la 
mateixa universitat com en col·laboració 
amb altres centres educatius d’educació 
superior.

Programes de doctorat
L’Escola de Doctorat ofereix programes 
de doctorat en totes les àrees de 
coneixement de la Universitat, dos 
dels quals són íntegrament en llengua 
anglesa (Bioinformàtics i Experimental 
Sciences and Technology). A més 
l’Escola de doctorat promou cotuteles i 
col·laboracions internacionals.

Study Abroad 
Són programes de títol propi dirigits a 
estudiants internacionals que vulguin 
dedicar un o dos semestres a Barcelona 
o Vic. UVic-UCC ofereix cursos d’espanyol 
que es poden combinar amb altres 
cursos optatius en anglès en els àmbits 
de l’empresa, la comunicació i el disseny.
•  Business, Design and Innovation 

(Campus Barcelona)
•  International Business and Marketing 

(Campus Vic)
•  Communication and Media Studies 

(Campus Vic)

International Summer Term 
Programes intensius a temps complet 
que ofereixen als estudiants l’oportunitat 
de participar en seminaris pràctics, així 
com activitats de camp i activitats fora 
del campus.
•  Spanish Language and Culture in 

Barcelona

•  Business Innovation Summer 
Programme

•  Sports Marketing & Leadership Program
•  Art as a Tool for Social Transformation
•  Foodways across cultures: an 

international exploration of what and 
how we eat.

INTERNACIONALITZACIÓ A CASA

Graus i màsters
Des de la Universitat es fomenta l’oferta 
d’assignatures en llengua anglesa 
obligatòries i optatives per a tots els 
estudiants amb la intenció de donar 
acollida als estudiants internacionals 
que fan una estada temporal a la 
UVic i d’oferir als nostres estudiants la 
possibilitat de millorar les competències 
de llengua anglesa per afavorir la seva 
inserció laboral.
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Cursos de llengües estrangeres 
Adreçats tant a estudiants com a 
personal de la Universitat acompanyats 
de seminaris AICLE per millorar les 
competències docents en llengua 
estrangera del nostre professorat.

Recerca
La UVic fomenta la participació dels cen-
tres i grups de recerca i de les càtedres 
en plataformes internacionals i projectes 
d’investigació conjuntes amb universitats 
i institucions d’altres països.

També participa actualment en una 
vintena de projectes internacionals, que 
inclouen projectes europeus en les con-
vocatòries H202, INTERREG, ERASMUS+ 
o ERA-NET, entre altres, en totes les àrees 
de coneixement de la institució.

A més, la institució desenvolupa diversos 
projectes de cooperació internacional per 
al desenvolupament en els camps de la 
sostenibilitat i el medi ambient i de la in-

clusió social. Aquests projectes, orientats 
a la responsabilitat social de la UVic, es 
concreten en accions compartides entre 
països, cultures i organitzacions diverses.

La voluntat de la cooperació universitària 
és contribuir, des de la consciència críti-
ca, a la transformació de les condicions 
estructurals del món i al desenvolupa-
ment dels drets humans per a totes les 
persones.

Per la seva naturalesa política, la coopera-
ció constitueix un repte pedagògic per a 
la UVic i per a tota la comunitat universi-
tària, no únicament pel desenvolupament 
d’accions de caràcter formatiu i de recer-
ca en contextos d’injustícia i exclusió, sinó 
també per l’aprenentatge ètic ineludible 
en els actuals processos de formació 
superior.

La UVic inicia la seva implicació amb la 
cooperació el 1997 i actualment col·l-
abora en projectes amb institucions de 
Camerun i Panamà, i organitza pràctiques 

solidàries internacionals al Camerun, 
Nicaragua, Guatemala, el Nepal i el Mar-
roc. Així mateix, la UVic és seu, compar-
tida amb el Centre Dona i Literatura de la 
Universitat de Barcelona, de la Càtedra 
UNESCO Dones, Desenvolupament i Cul-
tures, que té com a missió la realització 
d’estudis de gènere, desenvolupament, 
diversitats culturals i interculturalitat, amb 
l’objectiu de contribuir a fomentar, des 
de la Universitat, la equitat necessària per 
la construcció de societats més justes i 
obertes a les diferencies.

AMBAIXADORS UVIC ALUMNI
Programa per posar en contacte els 
exestudiants de la UVic que resideixen 
en un altre país, amb altres alumni o 
estudiants de la UVic que vulguin fer 
una mobilitat internacional per pràcti-
ques, estudi, recerca o oci.



13XARXES 
INTERNACIONALS

Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya
•  European Association for International 

Education (EAIE)
•  European Universities Association (EUA)
•  Euromed Permanent University Forum 

(EPUF)
•  Programa Erasmus+ i Carta Erasmus
•  Fundació Institut Confuci de Barcelona
•  Global University Network for Innovation 

(GUNi)
•  International Association of Universities 

(IAU)
•  Universia
•  Xarxa Vives d’Universitats

Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes
•  European Teacher Education Network 

(ETEN)

Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar
•  Consortium of Institutes of Higher 

Education in Health and Rehabilitation in 
Europe (COHEHRE)

•  European Association of Schools of 
Social Work (EASSW)

•  The European Network of Occupational 
Therapy in Higher Education (ENOTHE)

•  Diets 2. Thematic Network for Dietetics
•  European Network Of Physiotherapy In 

Higher Education (ENPHE)
•  Red Internacional para el Estudio 

sobre Edad, Ciudadania e Integración 
Socioeconómica (REIACTIS)

Facultat d’Empresa i Comunicació
•  International Business Studies Exchange 

Network (IBSEN)

Facultat de Ciències i Tecnologia
•  Clúster de Muntanya
•  International Relations Officers’ Network 

of the Association of European Life 
Science Universities (IROICA)

Formació Contínua
•  Red Universitaria de Estudios de 

Postgrado y Educación Permanente 
(RUEPEP)

•  European Association for University 
Lifelong Learning (EUCEN)

•  Red de Educación Contínua de Latino 
America y Europa (RECLA)

HORITZÓ ÀSIA
Organisme de foment de les relacions 
de la Universitat i de la ciutat amb el 
continent asiàtic.
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AL MÓN

Alemanya •	 Anhalt University of Applied Sciences
•	 Cologne Business School 
•	 Cologne University of Applied Sciences
•	 DHBW Heidenheim 
•	 DHBW Ravensburg
•	 European University of Applied 

Sciences - EUFH 
•	 FH Bielefeld University of Applied 

Sciences

•	 FH Dortmund University of Applied 
Sciences and Arts

•	 Friedrich Schiller University Jena
•	 Hochschule Mannheim University of 

Applied Sciences
•	 Karlshochschule International Unviersity
•	 Kempten University of Applied Sciences
•	 Koblenz University of Applied Sciences

•	 Niederrhein University of Applied 
Sciences

•	 University of Applied Sciences and Arts 
in Hannover

•	 University of Applied Sciences 
Düsseldorf

•	 University of Flensburg
•	 University of Tübingen 

Andorra •	 Universitat d’Andorra

Argentina •	 Centro de Día Vida SRL 
•	 Universidad Católica de Cuyo

•	 Universitat de Buenos Aires 
•	 Universidad Nacional de Quilmes

•	 Universidad Nacional Tres de Febrero

Àustria •	 FH Wien University of Applied Sciences •	 University of Applied Arts Vienna*

Bèlgica •	 Artevelde University College Ghent
•	 Artesis Plantijn University College

•	 EPHEC University College
•	 Lexitech

•	 University of Liège
•	 Vrije Universiteit Brussel

Brasil •	 Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) 

•	 Universidad Federal de Alagoas

•	 Universidade de São Paolo 
•	 Universidade Estadual Paulista (UNESP)

•	 Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)

Canadà •	 Douglas College 
•	 Mount Royal University

•	 Mount Saint Vincent University •	 University of Manitoba

Corea del Sud •	 Hallym University •	 Hanyang University

Croàcia •	 University of Zagreb

Cuba •	 Universidad de La Habana

Dinamarca •	 Aarhus University
•	 University College Lillebaelt

•	 University College UCC 
•	 University of Southern Denmark

•	 Via University College

EEUU •	 California State University, Monterey Bay 
•	 Texas A&M International University

•	 University of Florida 
•	 University of San Diego

El Salvador •	 Universidad de El Salvador

Eslovènia •	 University of Ljubljana

Estat espanyol •	 Mondragon Unibertsitatea 
•	 Universidad Autónoma de Madrid
•	 Universidad Católica de Valencia 
•	 Universidad CEU Cardenal Herrera
•	 Universidad Complutense de Madrid
•	 Universidad de Granada
•	 Universidad de Huelva
•	 Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria

•	 Universidad de León 
•	 Universidad de Málaga
•	 Universidad de Murcia
•	 Universidad de Santiago de Compostela
•	 Universidad de Sevilla
•	 Universidad de Zaragoza
•	 Universidad del Pais Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea

•	 Universidad Miguel Hernández de Elche 
•	 Universidad Rey Juan Carlos
•	 Universidade de Vigo
•	 Universitat de les Illes Balears
•	 Universitat de Lleida
•	 Universitat Jaume I 
•	 Universitat Rovira i Virgili

Estònia  •	 Tallinn University

Universitats partner de la UVic-UCC arreu del món



15Finlàndia •	 HAMK University of Applied Sciences
•	 Mikkeli University of Applied Sciences

•	 TAMK Tampere University of Applied 
Sciences

•	 Metropolia University of Applied 
Sciences

França •	 École d’Art Maryse Eloy
•	 École de Communication Visuelle Paris 

(ECV)
•	 École de Management de Normandie
•	 Institut Supérieur de Rééducation 

Psychomotrice et Relaxation
•	 Institut Supérieur d’Electronique de 

Paris (ISEP)

•	 ISIT – Institut de Management et de 
Communication Interculturels 

•	 Université Catholique de Lyon
•	 Université Charles de Gaulle -Lille 3
•	 Université de Franche-Comté
•	 Université de Perpignan Via Domitia
•	 Universite de Picardie Jules Verne

•	 Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis

•	 Université d’Orléans
•	 Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Gàmbia •	 Programa de cooperació (Xarxa Vives d’Universitats)

Guatemala •	 Projecte de pràctiques de cooperació educativa

Honduras •	 Programa de cooperació

Hongria •	 Eötvös Loránd University
•	 Semmelweis University* 

•	 Szent Istvan University

Israel •	 University of Haifa

Itàlia •	 NABA – Nuova Accademia di Belle Arti 
Milano

•	 Servizi Educazione e Formazione del 
Comune di Pistoia

•	 Università Cattolica del Sacro Cuore - 
Milano

•	 Università degli Studi di Bari
•	 Università degli Studi di Bologna
•	 Università degli Studi di Firenze
•	 Università degli Studi di Foggia
•	 Università degli Studi di L’Aquila

•	 Università degli Studi di Milano
•	 Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia
•	 Università degli Studi di Torino
•	 Università degli Studi di Urbino “Carlo 

Bo”

Japó •	 Hosei University

Marroc •	 Programa de pràctiques •	 Institut des Hautes Etudes 
Paramedicales du Sud (IHEPS)

•	 Université Euro-Mediterranéenne de Fès

Mèxic •	 Universidad de León •	 Universidad de Madero

Moçambic •	 Programa de cooperació (Xarxa Vives 
d'Universitats)

Nepal •	 Programa de pràctiques

Nicaragua •	 ASOMVIC Somoto •	 Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua

•	 Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, León

Països Baixos •	 Avans University of Applied Sciences
•	 Fontys University of Applied Sciences
•	 HAN University of Applied Sciences
•	 HKU Utrecht School of the Arts

•	 Hanze University Groningen, University 
of Applied Sciences

•	 NHTV Breda University of Applied 
Sciences

•	 Rotterdam University 
•	 University of Applied Sciences Utrecht
•	 Van Hall Larenstein University of Applied 

Sciences

Pakistan •	 Quaid-I-Azam University

Perú •	 Universidad Peruana Cayetano Heredia

Polònia •	 Jagiellonian University 
•	 Józef Pilsudski University of Physical 

Education in Warsaw
•	 Nicolaus Copernicus University 

•	 Opole University
•	 Szczecin University
•	 University of Information Technology 

and Management in Rzeszow

•	 University of Lodz
•	 Warsaw University of Social Sciences 

and Humanities
•	 Wroclaw University of Environmental 

and Life Sciences

Portugal •	 Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra

•	 Escola Superior de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa

•	 ESAD – Escola Superior de Artes e 
Design 

•	 Escola Superior de Artes Decorativas 
da Fundação Ricardo do Espírito Santo 
Silva

•	 Instituto Piaget 
•	 Instituto Politécnico de Coimbra
•	 Instituto Politécnico de Portalegre

•	 Instituto Politécnico do Porto
•	 ISMAI Instituto Superior da Maia 

Universidade da Beira Interior
•	 Universidade de Lisboa
•	 Universidade do Minho
•	 Universidade do Porto

Regne Unit •	 Bath Spa University
•	 Cardiff University
•	 Coventry University
•	 Edge Hill University

•	 Kingston University
•	 Liverpool John Moores University
•	 Roehampton University 
•	 Southampton Solent University

•	 University of Leicester 
•	 University of Southampton
•	 University of Teesside

Rep. Txeca •	 Brno University of Technology •	 Masaryk University

Romania •	 University of Bucharest

Suècia •	 Linneaus University •	 Malmö University •	 Stockholm University

Suïssa •	 Bern University of Applied Sciences •	 Geneva University of Art and Design •	 Haute École Pédagogique du Canton 
de Vaud

Turquia •	 Uskudar University •	 Yeditepe University

Xile •	 Cicep Limitada
•	 Pontificia Universidad Católica de Chile

•	 Universidad Andrés Bello
•	 Universidad Católica de Maule

Xina •	 Huaihua University •	 Hunan International Economics 
University

The Hong Kong Institute of Education



16INDICADORS 
QUALITATIUS

2017. La UVic-UCC és la universitat 
privada més transparent de l’Estat 
espanyol i la segona del rànquing 
global, que inclou tots els centres, 
públics i privats. (Fundación 
Compromiso y Transparencia. Llista 
elaborada amb dades del 2015).

2017. La UVic-UCC és la tercera 
universitat de l’Estat espanyol que 
més ha contribuït al desenvolupament 
regional, gràcies als indicadors 
d’alt rendiment que fan referència a 
“Publicaciones regionales” i “Fondos de 
investigación regionales” del rànquing 
de la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo de l’any 2017. L’informe destaca 
també que la Universitat ha obtingut 8 
indicadors situats a la franja d’universitat 
d’alt rendiment, que la situa al lloc 40 de 
les 69 universitats espanyoles avaluades.

2017. Taxa d’ocupabilitat superior a la 
resta d’universitats catalanes en 11 de 
les 19 àrees de coneixement (Inserció 
Laboral, estudi AQU Catalunya).

La taxa de rendiment de la UVic-UCC 
(crèdits superats/crèdits matriculats) del 
curs 2015/16 està per sobre de la taxa de 
rendiment global de les universitats ca-
talanes (0,89 vs 0,85) en estudis de grau, 
cicles i màsters. (Font: Uneix*)

La UVic-UCC té una taxa d’èxit (crèdits 
superats/crèdits presentats) de l’últim curs 
2015/16 superior a la taxa d’èxit global de 
les universitats públiques catalanes en 
estudis de grau. (Font: Uneix).

La taxa de graduació de la UVic-UCC se 
situa per sobre de la taxa global de les 
universitats públiques catalanes en els 
estudis de grau. (Font: Uneix).

El percentatge d’abandonaments 
a primer curs en els estudis de grau, 
tendeix a disminuir en l’evolució del curs 
acadèmic. (Font: Uneix).

La UVic-UCC (11%) juntament amb la 
UIC (13%), són les universitats amb més 
estudiants estrangers en els estudis 
de grau a l’últim curs 2015/16 respecte 
la resta d’universitats catalanes. (Font: 
Uneix).

*  Uneix és el sistema d’informació universitari 
de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la 
Generalitat de Catalunya



17VIC, CIUTAT
UNIVERSITÀRIA

A mig camí entre el mar i els Pirineus i 
a seixanta quilòmetres de Barcelona, 
Vic és el centre demogràfic, 
administratiu i de serveis d’una àrea 
de 150.000 habitants. 

La seva llarga història, present als 
carrers i a les places del centre, conviu 
en harmonia amb el dinamisme d’una 
ciutat cosmopolita. La riquesa del seu 
patrimoni, manifesta en la qualitat 
dels seus museus, arxius, edificis 
històrics i associacions de tota mena 
són l’expressió d’una ciutat plena 
d’inquietuds cíviques, culturals i 
artístiques. 

Viure a Vic
Vic ofereix moltes alternatives per viure-hi 
durant els anys d’estudi a la Universitat. 
Una ciutat petita però dinàmica, segura, 
acollidora i ben comunicada.
La ciutat ofereix tota mena de serveis 
comercials i turístics (www.victurisme.
cat), una bona oferta d’espectacles (www.
latlantidavic.cat) i és reconeguda pels 
seus mercats setmanals i anuals (www.
vicfires.cat).

Allotjaments  per a universitaris
La UVic compta amb diverses possibilitats 
d’allotjament per a universitaris. La Borsa 
d’Habitatge informa dels pisos de lloguer 
que hi ha disponibles. 
Les residències són una opció còmoda 
pels serveis que proporcionen. 
El Programa de convivència 
intergeneracional permet a joves 
estudiants conviure amb persones més 
grans de 65 anys durant el curs acadèmic.

Com arribar a Vic
La línia Barcelona - Puigcerdà de RENFE té 
parada de tots els trens a l’estació de Vic, 
situada davant mateix de la Universitat i al 
costat de l’estació d’autobusos.
L’empresa d’autocars Sagalés cobreix 
la línia Barcelona-UVic en horaris 
concordants amb els acadèmics. 
L’Eixbus fa el trajecte Girona - Lleida i 
viceversa, amb parada a Vic i Teisa fa la 
ruta Olot-Vic i Ripoll-Vic. 

BARCELONA
Vic es troba a una hora de la ciutat de 
Barcelona, molt ben comunicada tant 
en cotxe com amb bus o ferrocarril, 
fet que permet als estudiants poder 
gaudir tant de les possibilitats lúdiques 
i culturals d’una gran metròpoli 
europea, com de l’ambient més propici 
a la tranquil·litat i l’estudi d’una ciutat 
com Vic.
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1. EDIFICIS DE MIRAMARGES
C. de la Sagrada Família, 7 

•	Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes

•	Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
•	Facultat d’Empresa i Comunicació

 
2. MASIA DE LA TORRE DELS FRARES

C. d’en Perot Rocaguinarda, 17

•	Laboratoris d’Educació Infantil Montessori  
i Teresa Buscart

3. EDIFICI DE LA TORRE DELS FRARES
C. de la Laura, 13

•	Facultat de Ciències i Tecnologia

4. EDIFICI CASA DE CONVALESCÈNCIA
C. del Dr. Junyent, 1 

•	Rectorat / Fundació Universitària Balmes

5. EDIFICI DE LA FARINERA
C. del Bisbe Morgades, 15

•	Campus Professional

6. EDIFICI UVIC ESPORT
Avda. Antoni Vilà Canyellas 

•	Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física

7. EDIFICI DE CAN BAUMANN
Ctra. de Roda, 70

•	Facultat de Medicina



DESPLEGAMENT 
TERRITORIAL

BARCELONA

Espai UVic-UCC (Docència)
Centres adscrits
BAU, Centre Universitari de Disseny
EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració
ESERP, The Barcelona School of Business 
and Social Science

MANRESA

Campus UManresa de la UVic-UCC
(Docència i recerca)  
(Formació professional)

VIC

Campus UVic de la UVic-UCC
(Docència i recerca)  
(Formació professional)

MANLLEU

Centre de Recerca dels Rius 
Mediterranis (CERM)
(Recerca)

SANT HILARI SACALM

Càtedra de l’Aigua, 
Natura i Benestar
(Recerca)

OLOT

Kreas. Centre Integral de Formació en 
Indústries Càrnies i Agroalimentàries
(Formació professional)

RIPOLL

Fundació Eduard Soler 
(Centre associat)
(Formació professional)

GRANOLLERS

Seu UGranollers del Campus UVic
(Docència) (Formació professional)
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Universitat de Vic
Universitat Central de Catalunya
Carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona
Tel. +34 938 861 222

www.uvic.cat


