La Universitat a distància és un altre recurs universitari que facilita la possibilitat d’estudiar sense tenir que anar
físicament a les aules. Això permet compaginar treball i estudis o poder cursar carreres en un lloc diferent al
municipi de residencia.
Existeixen diferents organismes d’educació a distància, tant públics com privats. En referència als públics
trobem la Universitat Nacional d’educació a Distància (UNED) que va nèixer al 1972 i que desenvolupa la seva
formació en tot el territori nacional i, a través dels seus centres associats, també a nivell internacional.
A Catalunya també es poden cursar estudis a distància a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
que facilita l’accés a titulacions oficials que es poden realitzar sense sortir de casa, obtenint una titulació
nacional o internacional.
En aquestes modalitats de formació s’ofereixen des d’aquests dos organismes un conjunt de facilitats de
contacte on-line, telefònic e inclús presencial per solucionar dubtes o problemes durant l’autoaprenentatge a la
vegada que se li assigna a l’alumne un tutor que supervisa l’evolució dels estudis. Per estudiar a la UOC a més
es imprescindible tenir uns bons coneixements de navegació per Internet.
La UNED està adaptada al espai europeu universitari, al igual que la resta d’universitats i forma part del Pla
Bolònia i altres canvis en l’entorn universitari, per lo que facilita la mobilitat estudiantil a través de programes i
beques de mobilitat europea.
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