
 Fitxa del procés 
 

Nom Gestionar la promoció dels estudis 

Codi E1_11 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Estudis de grau i màster 

Tipologia (  ) Estratègic     (  ) Clau             ( X ) De suport 

Responsable Cap de Serveis Campus 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Departament de Serveis Campus de TecnoCampus 

Objectiu Decidir, planificar i executar les actuacions de l'Escola per a la difusió i la promoció 
de la seva oferta formativa, revisar-les i millorar-les.  

Resultats del procés Futurs estudiants informats 
Estudiants preinscrits a l'Escola 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Campanya de captació (arxiu Serveis Campus) 

Indicadors Tallers LINNK realitzats 
Assistents als tallers 
Centres participants als tallers 
Fires universitàries a les que s’ha participat 
Estudiants informats al Saló de l’Ensenyament 
Estudiants informats a la Jornada de Portes Obertes 
Participants a Xnergic 
Participants a la Hackaton 
Satisfacció del PDI amb la promoció dels estudis 
Satisfacció del PAS amb la promoció dels estudis 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu. 
Validat pel programa AUDIT. Directriu 7. Informació pública 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Estatuts de TecnoCampus, aprovats pel Patronat de TecnoCampus el 30 de maig 
de 2013. 

Aplicatius de gestió LINNK 

Difusió  http://www.tecnocampus.cat/ca/estudis-grau 
https://www.tecnocampus.cat/ca/masters-postgraus  

Observacions  Període 1 setembre a 31 de juliol  
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Estudiants potencials, 
prescriptors i famílies

Servei de Gestió 
Acadèmica (Punt 
d’Informació de 
l’Estudiant, PIE)

Servei de 
Màrqueting del 
TecnoCampus

Diferents òrgans i 
unitats 

Director/a de l’Escola i 
Coordinadors de Grau

Pla estratègic del 
TecnoCampus

Inici

Memòria dels estudis

Informació de 
qualitat

Identificar els 
aspectes clau per a 

la promoció dels 
estudis

Dissenyar la 
campanya de 

captació de futurs 
estudiants

Campanya de captació

Valida

Avaluacions 
activitats

Valora activitats

Revisar, modificar i 
millorar accions de 

promoció

Informe de 
seguiment

Dades procés 
preinscripció

Difon resultats 
anàlisi

Informe de 
seguiment

Fi

Si

valoració

No

Estat: ( ) En elaboració ( x ) Validat    Cap de Serveis Campus

Valida

Campanya de captació

No

Si

Informació a la web, 
fires, sessions 

informatives, etc.
Realitzar les accions 

de la campanya

Analitzar resultats Analitzar resultats Analitzar resultats 

Realitzar les accions 
de la campanya

Realitzar les accions 
de la campanya
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