UNIVERSITAT PERMANENT
Les universitats públiques catalanes estan plenament compromeses amb la formació al llarg
de la vida. En aquest sentit, a més a més de l’oferta formativa homologada (graus, màsters
i doctorats), les universitats públiques desenvolupen tot un seguit de programes que tenen
com a finalitat apropar la formació a tota la societat i, d’aquesta manera, donar resposta a la
constant necessitat d’ampliar i actualitzar coneixements.
Cada vegada més s’ha anat incrementant l’oferta de la formació permanent o continuada, i
les universitats disposen d’una àmplia oferta de programes de màster i diplomes de postgrau
amb una bona acceptació i un gran reconeixement. Durant el curs 2014-2015, més de 40.000
estudiants es van matricular en aquests tipus de cursos, amb una oferta de més de 2.000 cursos
altament especialitzats, que tenen com a objectiu l’actualització i ampliació de coneixements
adreçats al món professional.
En aquest sentit, també és molt rellevant la formació a mida per a empreses i organitzacions
(formació in company). Durant el curs 2014-2015, més de 400 programes van ser seguits
per gairebé un 15.000 professionals. Aquesta formació específica i de qualitat es dissenya
i s’executa d’acord amb les necessitats concretes de les organitzacions que troben en les
universitats la resposta a les seves demandes de formació especialitzada.
En l’àmbit de les terceres llengües, s’observa un important creixement de la demanda en els
darrers anys. A banda del francès, l’anglès i l’alemany, les universitats ofereixen altres idiomes
moderns, com l’àrab, el danès, el finès, el grec, l’hebreu, l’italià, el japonès, l’holandès, el
noruec, el persa, el portuguès, el rus, el suec i el xinès. Durant el curs 2014-2015, més de
20.000 estudiants van seguir cursos de llengua estrangera, a part d’uns 3.500 que van fer
estudis hispànics i més de 4.000 que van seguir cursos de català. En aquest sentit, cal tenir
present la importància del coneixement de les llengües en el sistema universitari català, on
es proposa com a objectiu l’acreditació de tres llengües (català, castellà i una tercera llengua
estrangera) en finalitzar els estudis de grau.
Així mateix, d’altres programes específics, com ara l’Study Abroad, que té per objectiu atreure
estudiants universitaris dels Estats Units i d’altres països, van comptar amb gairebé 4.000
estudiants en el curs 2014-2015.
Les universitats també desenvolupen iniciatives específiques adreçades a la gent gran, com
ara la Universitat de l’Experiència, les Aules de la Gent Gran, la Universitat o programes Sènior,
totes amb l’objectiu d’obrir les aules de la universitat a aquest col·lectiu mitjançant cursos,
conferències o seminaris de temàtica molt àmplia i diversa. Durant el curs 2014-2015, gairebé
10.000 persones van gaudir d’aquesta formació.
L’oferta complementària de la universitat comprèn també una àmplia proposta de cursos i
jornades que tenen lloc en els mesos d’estiu, oberts a tothom i que abracen un ampli espectre
de disciplines. Tota aquesta oferta permet donar resposta i impuls a oportunitats de formació
adreçades al conjunt de la societat al llarg de la vida.
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3.1 FORMACIÓ CONTINUADA
FORMACIÓN CONTINUA
ONGOING TRAINING
Gràfic 26. Evolució del nombre de programes de postgrau que s’ofereixen i del nombre de matriculats
en els programes de postgrau.
Gráfico 26. Evolución del número de programas de posgrado que se ofrecen y del número de matriculados
en los programas de posgrado..
Figure 26. Evolution of the number of postgraduate programmes available and the number of students
enrolled in postgraduate programmes
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En el període 2010-2015 el nombre de màsters propis ha superat la xifra dels 700, i el nombre de cursos
de postgrau s’apropa als 1.500. En el curs 2014/15 hi havia més de 15.000 alumnes matriculats en màsters
propis, un 3% més que el 2010, i gairebé 26.000 en cursos de postgrau, un 16% més que el 2010.
En el período 2010-15 el número de másters propios ha superado la cifra de los 700, y el número de cursos
de posgrado se acerca a los 1.500. En el curso 2014-15 había más de 15.000 alumnos matriculados en
másters propios, un 3% más que en 2010, y casi 26.000 en cursos de posgrado, un 16% más que en 2010.
Between 2010 and 2015, there were more than 700 university-endorsed master’s courses, and almost 1500
postgraduate courses. In the 2014/15 academic year, there were more than 15,000 students enrolled in
master’s degrees, 3% more than in 2010, and approximately 26,000 in postgraduate courses, 16% than in 2010.
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Gràfic 27. Evolució dels estudiants matriculats a les escoles d’idiomes de les universitats.
Gráfico 27. Evolución de los estudiantes matriculados en las escuelas de idiomas de las universidades.
Figure 27. Evolution of students enrolled in university language departments.
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* Inclou: àrab, danès, finès, grec,
hebreu, italià, japonès, neerlandès,
noruec, occità, persa, portuguès,
rus, suec i xinès.

Al llarg del període, ha augmentat i s’ha diversificat l’oferta
complementària que pot seguir-se a les universitats, com
ara la formació en idiomes, els cursos d’estiu, la formació
per a gent gran i altra formació específica.

* Incluye: árabe, danés, finés, griego,
hebreo, italiano, japonés, neerlandés,
noruego, occitano, persa, portugués,
ruso, sueco y chino.

A lo largo del período, se ha aumentado y diversificado la oferta
complementaria que puede seguirse en las universidades, como
por ejemplo la formación en idiomas, los cursos de verano, la
formación para la gente mayor y otras formaciones específicas.

* Includes: Arabic, Danish, Finnish, Greek,
Hebrew, Italian, Japanese, Dutch, Norwegian,
Occitan, Persian, Portuguese, Russian,
Swedish and Chinese.

Throughout the period, the range of complementary
courses at universities has expanded and diversified,
such as the language training, summer courses, senior
education courses, and other specific courses.
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Gràfic 28. Evolució dels nombre d’estudiants d’extensió universitària i altres programes.
Gráfico 28. Evolución del número de estudiantes de extensión universitaria y otros programas.
Figure 28. Evolution of the number of students in other university extension programmes
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L’oferta complementària s’adapta a les particularitats i necessitats del
segment al qual s’adreça (gent gran, aprenentatge d’idiomes, formació
de professorat, cursos de curta durada, matèries específiques...).
La oferta complementaria se adapta a las particularidades y necesidades
del segmento al que se dirige (gente mayor, necesidad de idiomas,
formación de profesorado, cursos de corta duración, materias específicas...).
The range of complementary courses is adapted to
specific needs (seniors, need for languages, teacher
training, short-term courses, specific material...).

Study abroad
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3.2 XARXES I VINCLES AMB LA SOCIETAT
REDES Y VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD
NETWORKS AND LINKS WITH SOCIETY

Taula 8. Oferta de la formació a mida de les universitats. Curs 2014-2015.
Tabla 8. Oferta de la formación a medida de las universidades. Curso 2014-15.
Table 8. Customised training at universities. 2014-2015.

Nº de programes
Nº de programas
Number of programmes

Nº de matriculats
Nº de matriculados
Number of enrolled
415

17.474
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Més de 15.000 alumnes participen en els més de 400 programes de
formació a mida que ofereixen les universitats públiques catalanes.
Más de 15.000 alumnos participan en los más de 400 programas de
formación a medida que ofrecen las universidades públicas catalanas.
More than 15,000 students partipate in the 400+ customised
training programmes offered by Catalan public universities.

Taula 9. Oferta de la formació a través de MOOC.
Tabla 9. Oferta de la formación a través de MOOC.
Table 9. Training through MOOC.

Nº de programes
Nº de programas
Number of programmes

Nº de matriculats
Nº de matriculados
Number of enrolled
29

314.165

Font / Fuente / Data Source: UU.PP.

Les universitats catalanes han apostat per la formació a través dels MOOC i,
el 2014, en van ofertar 29 que van aconseguir més de 300.000 inscripcions.
Las universidades catalanas han apostado por la formación a través de MOOC,
y en 2014 se ofertaron 29 que alcanzaron más de 300.000 inscripciones.
Catalan universities have opted for MOOC training and in 2014 more
than 300,000 people signed up for the 29 MOOC courses offered.

