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Visibilització 
Prestigi professors 21 

69 
Prestigi docència 48 

Docència 

Formació interna / Capacitació 18 

37 
Millora de la qüalitat de la 

docència 
19 

Recursos 
Generació d'ingressos 17 

30 
Captació d'alumnes (Grau / Màster) 13 

Social 
Cooperació institucional 8 

29 
Formació  per a la societat 21 

4 aproximacions filosòfiques 



4 aproximacions filosòfiques 



 

PLA DIRECTOR 

 
• P5. Establir un programa de formació internacional 

(Internationalization at Home): (…) Activar els cursos 

internacionals en línia (MOOC). 

• P6. Potenciar les aliances universitàries estratègiques i les 

xarxes universitàries internacionals: Mantenir i incrementar 

la presència internacional de la UAB (…) 

• P10. Obtenir un nombre més gran de mencions de 

doctorat internacional i de cotuteles internacionals: 

Incrementar el nombre de doctorands estrangers a la 

UAB (...) 

• P29. Visibilitzar i valoritzar la marca UAB, el seu 

potencial i els seus resultats i assoliments 

• P44. Reorganitzar els serveis audiovisuals 



• Stanford (Abril 2012) - Daphne Koller i Andrew Ng 

• Fase 1: Princeton, Michigan i Penn  

• Yale, UNAM, Instituto Tecnológico de Monterrey 

• UAB 



 

    ALINEACIÓ AMB OBJECTIUS 

 

• Convenis amb centres d’educació superior 

• Més de 100 universitats i molts cursos 

• Oportunitat de ser la primera de l’estat espanyol 

• Iniciar l’oferta en castellà 

• 5,4 milions d’estudiants 

  



 

Coursera: expansió ràpida i global 

edutechnica.com/moocmap  

http://edutechnica.com/moocmap
http://edutechnica.com/moocmap


 
 CONVENI AMB COURSERA 

 

• Cost explotació de la plataforma: 0€ 

• Conveni genèric + convenis específics per 

cada curs 

• Modificació clàusula normativa 

accessibilitat (ADA) 

• Tres models d’ús de la plataforma 

• Poden rebutjar un curs (control de qualitat) 

• Sense exclusivitat 

• Innovacions  

(Finançat amb capital risc) 

• 2 tipus acreditacions:  

– Aprofitament  

– Signature Track 

  



09/10/2012
Primer 
contacte 
amb 
Coursera 

09/11/2012 

Conferència 
explicativa 

13/2/13 

Launch 
next 
week 

21/2/2013 

Sortida 
Coursera 

5/4/2013 

Partner’s 
conference 

Velocitat Coursera 



 

PRIMERS CURSOS 

 

• Egiptologia 

• Pre-Càlcul 

• Histologia * 

 



 

CRIDA INTERNA: PRIORITZACIÓ 
 

• Contribuir a augmentar la visibilitat internacional UAB en 

temes capdavanters 

• Que puguin ser utilitzats en la docència reglada de la 

universitat (oferir dimensió internacional) 

• Facilitar l'accés a determinades titulacions (introductoris, 

propedèutics)  

• Temes transversals 

• Singularitat dins de Coursera (o amb valor afegit) 

• 36 sol·licituds (Subcomissió delegada política acadèmica) 

  



 

NOUS CURSOS 

 

• Sistemas digitales: de las puertas 

lógicas al procesador 

• Corrección y estilo en español 

• The Olympic Games and the Media 

• Representaciones culturales de las 

sexualidades 

  



Comissionat del Rector per a la 

Societat de la Informació 

Enllaç Coursera 

Link tècnic 

Suport gestió cursos 
VRDQO 

Política MOOC 

Convenis 

Recursos econòmics 

Coordinació Acadèmica 

Gestió sol·licituds 

Propostes 

Contacte amb professors 

 

Data Coordinator 

Informes finals 

Anàlisi dades 

Detecció d’oportunitats 

Audiovisuals 

Suport a la producció 

Recursos 

Formació en MOOCs 

Comité MOOC UAB 



 

EVOLUCIÓ DE L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI 

 

• MOOC 

• e-Llibre 

• Cloud Computing 

• Ludificació 

• Big Data 

• Visualització de dades 

• m-Learning (mobilitat) 

• Machine Learning 

• Flipped Classroom 
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