
La vida només es pot comprendre mirant cap enrere,
però s’ha de viure mirant cap endavant
Sören Aabye Kierkegaard

Calendari 2015Summer School

Matrícula de Graus

Congrés Perspectiva Sonora

Matrícula Màsters i Postgraus

Selectivitat

Convenció anual de treballadors

Jornades de benvinguda als nous estudiants

Inici del cicle de conferències  sobre videojocs

Acte inauguració curs acadèmic

Weekend Challenge

Club d’Inversió

Fòrum del Talent

Lliurament Premis Creatic

Dia Mundial de la Televisió

Patronat de la Fundació

Caminada solidària amb la Marató de TV3

Reunió informativa dels treballadors/es

Campus de Nadal Xnergic

6 juliol

13 juliol

23 - 25 juliol

1 setembre

2 - 4 setembre

3 setembre

22 setembre

28 setembre

13 octubre

16 - 18 octubre

12 novembre

12 novembre

19 novembre

20 novembre

11 desembre

13 desembre

17 desembre

22 desembre

Escola d’inversors

Celebració 20è aniversari de l’EUM

Fòrum Talent Salut

Saló de l’Ensenyament

Arduino Day

Inici sol·licituts beques socials

Inici del Cicle de conferències d’economia

Jornades de Màrqueting Digital

International Student’s Day

Jornada de Portes Obertes

Sant Jordi / Diada UPF

Patronat de la Fundació

Diada TecnoCampus / Festa universitària

Dia Internacional de la Infermeria

Jornades de Logística i Negocis Marítims

Inici de la preinscripció universitària

Selectivitat

Acte de graduació

Inici de la programació Estiu al TecnoCampus

Actes TecnoCampus

10 febrer

27 febrer

9 març

18 - 22 març

28 març

7 abril

8 abril

15 abril

17 d’abril

18 abril

23 abril

28 abril

8 maig

12 maig

22 maig

1 juny

9 - 11 juny

19 juny

29 juny

Calendari subjecte a modificacions Festius
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desenvolupar una oferta d’educació superior
professionalitzadora i de qualitat que situï els
titulats de forma òptima en el mercat laboral. 

ÀmBIT ACAdÈmIC PARC

generar serveis per als emprenedors, les empreses
del Parc i el teixit productiu en general que aportin
valor afegit als seus projectes.

CAmPUS

mantenir una oferta de serveis per al conjunt
de la comunitat del campus enfocada al ple
desenvolupament de la seva experiència
a la Universitat. 

desplegament graus de logística i de vídeojocs

clínica universitària tecnocampus

nous graus (Fisioteràpia, Org. industrial i internacional 

redisseny del grau de turisme

nous màsters (eng. industrial, turisme nàutic)

desplegament adscripció única UPF

desplegament relacions internacionals

dinamització consells de grau

nou àmbit de relacions institucionals

àmbits de coneixement transversals

model de governança consell acadèmic 

moodle per aules mOOcs

ampliació digital Factory

inversions laboratoris

creixement csisFablab 

docència d’11 graus, 3 dobles i 2 màsters

enquestes de satisfacció de grau >7

Preincubadora universitària

Pre seed, Weekend challenge

Junior empresa

docència en anglès (10% grau)

nova distinció acadèmica del tecnocampus

Pla especial suport al grau informàtica

dues càtedres Universitat-empresa

tres dobles graus nous

Pla de recerca 2015-2020

Pla infraestructures “tecnocampus 3.500” 

Pie (Punt informació estudiant)

crear un sac telefònic amb call center

gestió conjunta serveis campus

acord serveis conjunts amb UPF

e-gestió acadèmica

creació campus virtual

apps acadèmiques tecnocampus

Optimització usabilitat web

Xet (Xarxa empreses tecnocampus)

Fòrum talent siOP

enquestes de satisfacció serveis >7

desplegament alumni >500

marxandatge tecnocampus

residència universitària

estiu tecnocampus 2015

espais innolab

innoemprèn universitari

creació de xarxa amb universitats internacionals

>300 participants internacionals

international entrepreneurship 

escola d’idiomes tecnocampus

summer school

captació internacional postgraus

Programa de foment de vocacions

integració setmana ciència catalunya

aplicar l’estratègia a partir d’uns plans operatius que
garanteixin l’assoliment dels objectius de forma eficient
i eficaç. Fer-ho amb i per a tots aconseguint la implicació
dels participants en un entorn de llibertat i iniciativa personal.

CORPORACIÓ

Oficina de projectes europeus

suport a l’ajuntament en projectes europeus risc3

sistemes d’informació de màrqueting (crm)

business intelligence

Workflow processos

Quadre de comandament integrat

comptabilitat analítica

nou software de rrHH (talentia)

compliment del pressupost anual

impuls responsabilitat social corporativa

captació >815 nous estudiants

transparència en la gestió

normativa de Formació interna

impuls agència de desenvolupament territorial

avançar en model 50/50 Pdi permanent/Pdi associat 

avançar en model 50/60 doctors acreditats

Participació desplegament nou centre FP al rengle

desplegament conveni laboral

valoració desenvolupament treballadors

contracte programa ajuntament

Protocols de contractació Pla de qualitat

nous estatuts de la Fundació consolidació senat

eines de participació dels treballadors

refinançament del deute Parc

model de gestió com una institució start-up

reorientació centre de transferència

catàleg 2015 de Formació Permanent

impuls nou cPd

continuïtat reempresa, sportnomia
maresme marítim, cooperatèxtil

reorientació invest in mataró

nova intranet empreses

apps Parc tecnocampus

Objectiu ocupació 86%

millora enquestes satisfacció empreses >7

consolidació programes innoemprèn 

>25 iniciatives incubació

suports financers a empreses

noves iniciatives acceleració empresa

iniciativa emprenedora en economia social

Premis creatic

sinergies Parc - centres universitaris

nous ponts internacionals

creació de l’Oficina atenció empresa

aprofundir comunitat empreses

reimagine textile amb cetemmsa


