
Vols créixer
professionalment?

Tria UOC!
 

Fins al 30% dte

Forma't al teu ritme amb descomptes
exclusius

Gràcies a l'acord entre la teva organització i la UOC, pots bene�ciar-te de grans descomptes per continuar
millorant professionalment. T'oferim la millor formació orientada al món laboral que t'ajuda a conciliar
feina i estudis. Creix amb la universitat pionera en aprenentatge en línia i amb una metodologia 100 %

digital i sense horaris. 
Tria la formació que s'adapta a tu!

 

Al teu ritme Sense horaris Flexible On vulguis

14 Àrees d'estudi i més de 700 programes
Tria entre un ampli ventall de programes formatius en múltiples àrees: màsters, formació executiva
(executive education), postgraus, graus, especialitzacions i molt més. 

Apro�ta el teu codi de descompte

Aplicar els descomptes de la UOC és molt fàcil. A
més, com més aviat et matriculis, més descompte i
més bon preu tindràs. Aquí podràs veure els
descomptes segons el tipus de programa i el període
de matriculació. Codi vàlid només per a persones
vinculades a l'organització. Tria el teu! 
 

Com funciona?
1. Informa't dels programes; un assessor
t'acompanyarà.
2. Tria el teu programa i consulta el calendari i el
procés de matriculació.
3. Afegeix el codi de descompte al formulari de
matrícula. 
 

El Codi de descompte te'l facilitarà la teva entitat.  

Màsters propis, postgraus i especialitzacions
A li l h i f i l i i l Di i i i id



Amplia els teus horitzons professionals i potencia la teva carrera. Dissenya un itinerari a mida que
respongui a les teves necessitats. Un tutor t'aconsellarà i t'acompanyarà durant tot el procés. 

 

Del 15/11 �ns a 15/12 Del 16/12 �ns a 17/01 Del 18/01 �ns a 1/03

Més informació

Màsters universitaris i graus o�cials
Els graus o�cials de la UOC t'ofereixen un mètode únic amb el qual et pots gestionar el temps de manera
�exible i orientada al món laboral. Un tutor t'assessorarà personalment perquè puguis triar el programa
i les assignatures.
 

A primera matrícula
del 26/10 �ns a 15/12

Primera matrícula del 16/12 �ns a 13/03
i a rematrícula sempre.

Més informació

Cursos d'idiomes, FP i altres
Tria entre més de 50 d'idiomes en línia de diferents nivells i durada. També tens accés a una formació
professional en línia absolutament nova i exclusiva.
 

Sempre

Més informació

Ells ja han fet el pas
 

Més de 80.000 professionals, de diferents sectors i procedents d'arreu d'Espanya, han triat la UOC per
continuar creixent i millorar la seva carrera professional.

Marta Cardona 
Futbolista de l'Atlètic de Madrid i

estudiant de la UOC. 

«La UOC ofereix totes les
facilitats del món, sobretot als

esportistes d'alt rendiment».

Rafael Ramon 
Màster universitari d'Alimentació

en l'Activitat Física i l'Esport. 

«Tots els professors tenen un
nivell acadèmic molt alt i és un
honor poder aprendre amb ells».

Adriana Caballero
Estudiant del màster universitari

d'Educació i TIC (E-learning).

«Els estudiants tenim un rol
participatiu i volem continuar

desenvolupant-nos com a
professionals».

T'ho posem fàcil 
 

https://estudis.uoc.edu/ca/estudis
https://estudis.uoc.edu/ca/estudis
https://estudis.uoc.edu/ca/estudis


Beques 
Informa't sobre els ajuts i

beques per a estudiants de la
UOC. Comença els teus estudis

sense preocupacions. 

Facilitats de pagament 
Estudia amb tranquil·litat.
Consulta les facilitats de

pagament que t'ofereix la UOC.  

Factura corporativa
T'ajudem a tramitar la facturació

de la formació interna de
l'empresa. Ens encarreguem de

tot. 

Baixa tota aquesta informació i desa-la en PDF.

Baixa PDF

*|END:WEB_VIDEO|*

Watch on

Tria reiniciar-te. Tria UOC. Si vols. #TuQuèVolsSerTria reiniciar-te. Tria UOC. Si vols. #TuQuèVolsSer
ShareShare

https://estudis.uoc.edu/ca/beques-ajuts
https://estudis.uoc.edu/ca/preu-descomptes
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https://www.youtube.com/watch?v=IgnFu-MpOBk&feature=emb_imp_woyt
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