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NORMATIVA DEL PROGRAMA ALUMNI TECNOCAMPUS 
 
Alumni TecnoCampus neix de la necessitat i l’oportunitat que suposa crear un programa que 
ajudi a promoure el TCM entre els seus antics alumnes i al mateix temps, crear i mantenir els 
llaços personals i professionals i el sentiment de pertinença a la comunitat Tecnocampus. 
 
PRIMER. Objecte 
El programa Alumni TecnoCampus es crea amb la vocació d’esdevenir un espai d’interrelació 
entre TecnoCampus i els estudiants dels Centres Universitaris un cop aquests hagin finalitzat 
els seus estudis, creant i mantenint els llaços personals i professionals així com el sentiment de 
pertinença a la Comunitat TecnoCampus.  
 
SEGON. Objectius del Programa Alumni 
Els objectius generals del Programa Alumni Tecnocampus són: 

a) Potenciar la xarxa de contactes dels antics estudiants i la relació d’aquests entre ells i 
amb el Tecnocampus. 

b) Vetllar per a que els antics estudiants estiguin informats de les novetats i projectes del 
Tecnocampus. 

c) Ajudar a desenvolupar la carrera professional  dels antics estudiants, tot oferint-los les 
eines adients. 

d) Establir la plataforma que permeti, a mig termini, iniciar activitats de fundraising 
destinades al finançament de projectes del Tecnocampus. 

 
TERCER. Beneficiaris del Programa 
El Programa Alumni té com a principals destinataris els antics alumnes dels Centres 
universitaris Tecnocampus. Seran membres els titulats dels Centres Universitaris TecnoCampus 
i els estudiants de programes de màster i postgrau amb una càrrega lectiva superior als 20 
ECTS.  
 
QUART. Funcions del Programa 
Les funcions del Programa, com a plataforma d’interrelació entre la Fundació TecnoCampus i 
els antics estudiants dels Centres Universitaris són les següents: 

a) Crear la plataforma tècnica necessària per tal d’assegurar la inscripció, la 
comunicació i el desenvolupament de serveis destinats a la comunitat 
Tecnocampus Alumni 

b) Crear, mantenir i actualitzar la base de dades del col·lectiu d’antics estudiants,  
c) Gestionar les inscripcions al Programa UPF Alumni 
d) Gestionar i coordinar els serveis comuns 
e) Desenvolupar serveis i activitats que potenciïn la carrera professional dels antics 

estudiants, impulsant una bossa de treball sènior 
f) Promoure l’oferta de programes de postgrau i cursos de formació continuada 

adreçats a antics estudiants. 
 
CINQUÈ. Estructura funcional del programa.  
El Programa Alumni Tecnocampus depèn de l’Àrea de Relacions Internacionals i Carreres 
Professionals de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. El Programa Alumni 
Tecnocampus s’estructura mitjançant els  òrgans següents: 

• El Consell Alumni 
• El Director o directora del Programa 
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5.1 El Consell Alumni 
El  Consell Alumni és l'òrgan de caràcter executiu, que debat i aprova les línies d’actuació 
generals del Programa, recollint, escoltant i valorant les propostes provinents dels beneficiaris 
del programa i dels Centres Universitaris TecnoCampus. 
 
El Consell Alumni està integrat pels següents membres: 
 

a) Un estudiant de reconegut prestigi i vinculació a TecnoCampus, a proposta del 
President de la Fundació i qui n’ostentarà la presidència.   

b) El director o la directora general de la Fundació. 
c) Els directors o les directores dels centres universitaris  
d) Un professor designat per l’òrgan de govern de cada centre universitari, en 

representació de cada un dels centres.  
e) Un antic estudiant de cada una de les titulacions oficials impartides o que s’hagin 

impartit en els Centres Universitaris TecnoCampus, a proposta de l’òrgan de govern de 
cada centre i exceptuant les titulacions de màster i postgrau. 

 
5.2 El director o directora del Programa 
El director o directora del Programa s'encarrega de proposar el disseny dels serveis i executar 
l'estratègia del Programa TecnoCampus Alumni. El director o directora serà designat pel 
president o presidenta de la Fundació TecnoCampus. 
 
 
SISÈ. Serveis 
El programa Alumni TecnoCampus oferirà, als seus membres, els següents serveis: 

a) Adreça de correu electrònic. 
b) Butlletí informatiu  
c) Accés a comunitats d'Internet i xarxes socials  
d) Directori d'antics alumnes. 
e) Accés a serveis de biblioteca 
f) Accés a borsa de treball  i altres serveis de carreres professionals. 
g) Participació en els clubs i capítols (chapters), tant nacionals com  internacionals. 
h) Participació en el Club Avantatges Tecnocampus 
i) Trobades de promocions 
j) Cursos de formació continua, postgraus i Màsters Tecnocampus en condicions 

reservades als membres del Programa.   
 
 
SETÈ. Finançament 
La Fundació destinarà el recursos econòmics necessaris pel desenvolupament del Programa 
Alumni Tecnocampus.  
 
No obstant, correspondrà al Consell Alumni determinar, en funció de la tipologia de 
beneficiaris del Programa, a quins serveis tenen accés els membres del Programa i en quines 
condicions. Els serveis oferts per mitjà del Programa Alumni Tecnocampus  podran ser gratuïts, 
 sotmesos a un preu o sotmesos a una quota general.  
 




