Què és UOC X Xtended Studies?
Amb UOC X Xtended Studies volem continuar
acompanyant les persones en el seu creixement
professional, més enllà dels estudis universitaris,
adaptant-nos a les noves necessitats formatives
que apareixen al llarg de la vida. I ho volem fer de
manera inclusiva, aprofitant al màxim el potencial
que ofereix la xarxa per a aprendre en un entorn
flexible, amb el nostre model educatiu en línia,
que és el nostre tret distintiu.

Et convidem a conèixer la diversitat de la nostra
oferta formativa i de les nostres metodologies
innovadores, amb les quals ens adaptem a totes les
necessitats, disponibilitats de temps i necessitats de
creixement professional.

Dietètica i nutrició
Nutrició esportiva
Gestió de recursos humans
Community management i social marketing
Comptabilitat
Dret laboral i seguretat social
Altres Cursos Professionalitzadors

Escull el teu camí: cursos professionalizadors, accés
a la universitat, formació professional, idiomes i
programes de desenvolupament professional.
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A la UOC sabem que les persones aprenem al llarg de
la vida i que aprofitar les oportunitats d’aprenentatge ens aporta eines per al nostre projecte de vida.

Oferta
formativa

Borsa de Treball
de la UOC
Formació flexible: tu decideixes quan
comences a estudiar.

Formació reconeguda per les empreses:
92% de taxa d’ocupabilitat.

Accedeix a una plataforma que t’obrirà les portes al món laboral.
Ofertes de feina, informació pràctica, assessorament i molts
beneficis més. Aprofita tot els seus avantatges.

Els nostres estudiants ens avalen:
el 93,4% tornaria a estudiar a la UOC.

Forma part d’una xarxa de més de
54.000 estudiants.

Cursos
professionalitzadors
x.uoc.edu

Què son els cursos
professionalitzadors?
Els cursos professionalitzadors són programes en
línia que responen a la necessitat d’actualització de
les competències dels professionals, en un context
laboral en continua transformació.

Avantatges de formar-te
amb un curs
professionalitzador
Formació al llarg de la vida:
tenim un pla formatiu a la teva
mida.

Tria el teu curs en funció de la
durada, nivell i àrea d’estudi.

Metodologia
Com aprendràs?
El model formatiu de la UOC, la primera universitat
en línia del món, se centra en l’aprenentatge
de l’estudiant i es fonamenta en la flexibilitat,
l’accessibilitat i la col·laboració. Els cursos
professionalitzadors segueixen aquest model
pedagògic innovador que permet que l’estudiant

marqui el seu propi ritme, gestioni el seu temps i
dissenyi els seus estudis des de qualsevol lloc i en
qualsevol moment.

Coneixements
en diferents
àmbits

Comença a estudiar
en qualsevol moment

Relacionats amb els àmbits laborals, et
permeten assolir l’objectiu d’estar sempre
actualitzat i de créixer professionalment.

Els cursos professionalitzadors són oberts a
tothom i es poden cursar durant tot l’any.
Hi ha diverses convocatòries de matriculació,
depenent de la durada i del nivell d’estudis.

Diferents tipologies
de cursos

Adaptat a les
teves necessitats
formatives

Forma’t 100%
en línia i al teu ritme

Titulació
pròpia

Que permeten oferir a l’estudiant un ventall més
ample d’opcions per a encarar nous reptes
laborals.

Escull el teu curs professionalitzador segons
temàtica, durada i nivell de coneixements.

Professors experts imparteixen els cursos
professionalitzadors amb una metodologia
100% en línia i amb el rigor de la UOC. Podràs
seguir la formació al teu ritme i periòdicament
fer proves d’avaluació continua.

Un cop finalitzat el curs amb èxit, obtindràs
un certificat d’aprofitament o un diploma
d’extensió universitària que acredita la
superació del curs.

