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NORMATIVA DE FORMACIÓ PERMANENT DE TECNOCAMPUS  
 
 

Preàmbul 
 
L'apartat 2. d i g de l'article 2 i l'article 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (modificada 
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril i la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació) 
disposen que les universitats, fent ús de la seva autonomia, poden impartir estudis propis conduents a l'obtenció 
de títols diferents dels que tenen caràcter oficial i cursos de formació al llarg de la vida.  
 

Els centres universitaris Tecnocampus, l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus, l’Escola Superior de Ciències 

Socials i de l’Empresa Tecnocampus i l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus, són els centres de 

referència de la formació universitària en el territori i tenen com a universitat d’adscripció la Universitat Pompeu 

Fabra. És per això que la possibilitat de impartició d’aquests ensenyaments està subjecte a la Normativa dels 

Estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord de Consell de Govern de la Universitat en data 

30 de maig de 2018 i per la normativa d’adscripció dels centres docents d’ensenyament superior a la UPF, aprovada 

per la Junta de Govern de la Universitat en data 4 de febrer de 1998. 
 

Com a part integrant de les seves finalitats estatutàries, Tecnocampus considera que la formació permanent és 
també una missió de la Universitat i, en conseqüència, pretén desenvolupar aquests ensenyaments amb la mateixa 
exigència i rigor que els estudis oficials que imparteixen els centres universitaris de la seva titularitat, amb la 
finalitat d'assegurar la formació al més alt nivell d'especialistes i professionals.  
 

D'altra banda, vol desenvolupar una oferta formativa oberta a tota la població, amb projecció internacional, en la 
línia dels principis d'educació al llarg de la vida, que tingui en compte de manera integrada el saber, el saber ser i 
el saber fer. 
 
Article 1. Objectiu 
 
Els estudis propis de formació permanent tenen per objectiu general atendre les necessitats d'actualització i 
aprofundiment de coneixements en els camps científic, professional, econòmic, cultural i social i fomentar l’actitud 
de formació al llarg de la vida. S'adrecen a titulats universitaris, professionals i al conjunt de la societat, en estreta 
relació amb el teixit productiu, social i cultural del nostre entorn. 
 
Article 2. Tipologia de cursos 
 
2.1. En funció de la seva durada, dels requisits d’accés i del títol propi a què donen lloc es classifiquen en: 
 

 Diplomes  i títols propis de nivell de grau , que donen lloc a un títol. 

 Màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau, que donen lloc a un títol. 

 Altres estudis, que poden donar lloc a un certificat. 
 

Els títols propis no poden portar confusió amb els títols oficials pel seu contingut ni poden portar una denominació 
coincident amb un títol oficial o amb especialitats reglades. 
 

2.2. Els màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau  s'adrecen a aquelles persones que vulguin assolir una 
especialització acadèmica o professional en determinats àmbits del saber. Els diplomes de grau són estudis de nivell 

de grau, és a dir, no es necessita una titulació universitària prèvia per a accedir-hi. 
 

2.3. Dins dels “Altres estudis” s’inclouen cursos d’especialització, de perfeccionament professional i d’actualització, 
seminaris o tallers. Estan orientats a adquirir, actualitzar i divulgar coneixements de temàtica variada, adreçats a 
professionals i a la població general, amb independència de la titulació acadèmica que tinguin.  Poden ser 
organitzats per altres serveis/unitats de Tecnocampus o per entitats externes sota la tutela de Tecnocampus, però 
orientats dins de les àrees d’interès de les Escoles universitàries. Es poden oferir en format presencial, 
semipresencial o online. 
 
2.4. Els estudis propis impartits en els centres universitaris de Tecnocampus requereixen de l’autorització prèvia 
de la  UPF, excepte els cursos contemplats dins d’ ”Altre estudis “ i els programes d’Study Abroad que hauran de 
comptar amb l’aprovació de la Comissió de Formació Permanent de TecnoCampus.  
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2.5. Modalitats: 
 

Estudis Propis de Postgrau 

Denominació Càrrega lectiva Durada Títol 

Màster Mínim 60 ECTS Mínim un curs 
acadèmic 

Màster en (nom del Màster) per la Universitat 
Pompeu Fabra 

Diploma de Postgrau Mínim 30 ECTS  Diploma de Postgrau en (nom del diploma) per la 
Universitat Pompeu Fabra 

Curs de Postgrau Mínim 10 CTS  Títol lliurat per la Universitat que no podrà portar 
confusió amb els altres títols 

 
 

Estudis Propis de Grau 

Denominació Càrrega lectiva Durada Títol 

Diploma de Grau Mínim 60 ECTS Mínim un curs 
acadèmic 

Diploma d’Especialista en (nom del diploma) per la 
Universitat Pompeu Fabra 

Curs de Grau Mínim 10 ECTS i 
màxim 60 ECTS 

 Curs d’Especialista en (nom del curs) per la 
Universitat Pompeu Fabra 

 

 
Altres estudis 

 Càrrega lectiva Acreditació 

Cursos o activitats docents de formació contínua, que per 
les seves característiques no estan inclosos en els anteriors  

Màxim 10  ECTS Certificat de superació o d’assistència 
emès pel centre universitari organitzador 

“Minor”: formació complementària dels estudiants de la 
UPF en una àrea del coneixement diferent de la que 
constitueix el nucli principal dels seus estudis. (*) 

Mínim 12 ECTS i 
màxim 30 ECTS  

Document certificador de la UPF amb la 
denominació corresponent 

Programes Study Abroad: formació adreçada a estudiants i 
professionals internacionals. Es poden desenvolupar a 
mida, en col·laboració amb altres institucions d'educació 
superior, o en règim obert. 

Màxim 10 ECTS Certificat de superació o d’assistència 
emès pel centre universitari organitzador 

 
(*) Els Minors estan regulats per una normativa de la UPF específica per aquesta modalitat. En el que segueix, els 
Minors no es contemplen dins d’aquesta normativa. 
 
Article 3. Normés d’admissió   
 
3.1 Els diplomes i cursos de nivell de grau determinaran en cada cas els requisits previs de titulació o d’experiència 
professional 
 

3.2 El títol de màster requerirà com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau 
(graduat  o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, 
enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb 
un mínim de 180 crèdits) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster. 
 

3.3 Com a norma general, els diplomes de postgrau i els cursos de postgrau requeriran com a requisit previ estar 
en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, 
arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o 
equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits)  o un altre expedit per una institució 
d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a 
l’accés a ensenyaments de postgrau. Excepcionalment es podrà proposar a la Comissió de Postgrau i Doctorat 
l'admissió de professionals relacionats amb la corresponent especialitat. 
 

3.4 Tant als màsters com als diplomes i cursos de postgrau hi podran accedir els titulats conforme a sistemes 
educatius aliens l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia 
comprovació per la Universitat de que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols 
universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de 
postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió 
l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que els de cursar el títol propi corresponent. 
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3.5 Els requisits d’admissió als cursos de formació contínua o d’Study Abroad es regiran per allò que es determini 
en la memòria de cada programa. 
 
3.6.  Documentació requerida per a l'accés i admissió: 
Les persones amb un títol expedit per universitats espanyoles han de presentar: 

a) Original o fotocòpia compulsada del títol d'accés, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició. 
Si escau, expedient acadèmic dels estudis cursats. 

b) Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat. 
c) Una fotografia mida carnet, digitalitzada o original. 
d) Sol·licitud de reconeixement de crèdits, si escau. 
e) La documentació específica establerta en el programa, si escau. 

 
Les persones amb un títol estranger d'educació superior han de presentar: 

a) Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la identitat i nacionalitat 
b) Original o fotocòpia compulsada del títol que dóna accés al postgrau, degudament legalitzat. 
c) Original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic en què constin les assignatures cursades, amb les 

qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna. 
d) Una fotografia mida carnet digitalitzada o original 
e) Sol·licitud de reconeixement de crèdits, si escau. 
f) La documentació específica establerta en el programa, si escau.  

 
Article 4. Condicions de matrícula 
 
4.1 La matrícula a estudis propis serà efectiva des del moment que el Servei de Gestió Acadèmica de Tecnocampus 
disposi de la documentació necessària per inscriure la persona interessada i s'hagi formalitzat el pagament.  
 

4.2. En els títols propis de màster, postgrau i grau regulats en aquesta normativa, s’estableixen dos períodes de 
matrícula: la preinscripció, en què l’estudiant abona 200 € en concepte de reserva de plaça; i el període d’inscripció, 
on l’estudiant abona la resta de l’import de la matrícula. En el cas que l’estudiant es doni de baixa dins del període 
d’inscripció, no es retornarà l’import de la reserva. En el cas que l’estudiant es doni de baixa abans d’iniciar-se el 
període d’inscripció, té dret a que se li retorni la reserva de plaça. 
 

4.3. Una vegada formalitzada la matrícula només serà admesa la renúncia per causes derivades de l’actuació de 
la universitat i només en aquest cas l’estudiant tindrà dret a la devolució de l’import de matrícula. 
 

4.4. L'import a abonar en el cost dels crèdits reconeguts, en concepte de matrícula, serà del 25% de l'import de 
cada crèdit. 
 

4.5. En el cas dels cursos de formació contínua i dels programes study abroad, les condicions de matrícula i els 
terminis de pagament i el percentatge de la reserva, si escau, s'han de fixar per a cadascun dels programes. A 
aquests efectes, s'informarà degudament d'aquestes condicions a les persones interessades. L’estudiant podrà 
donar-se de baixa i sol·licitar l’import de la matrícula abonat fins a una setmana abans de l’inici del curs. 
 

4.6. Tecnocampus es reserva el dret de suspendre el programa un mes abans de l’inici en el cas dels títols propis 
de màster, postgrau i grau regulats en aquesta normativa i una setmana abans de l'inici en el cas de tractar-se d’un 
curs de formació contínua o  Study Abroad i retornar les quantitats satisfetes pels estudiants que s’hi haguessin 
matriculat.   
 
Article 5. Avaluació acadèmica 
 
5.1 Per a l'obtenció dels títols propis de la UPF s'exigirà la superació, per mitjà del corresponent procés 
d'avaluació, dels estudis i activitats acadèmiques que el conformen. En el cas que s’estableixin terminis per a la 
superació del programa o per al lliurament de treballs caldrà fer-ho constar i fer-los públics, juntament amb el 
mètode d’avaluació, en el moment de la difusió dels estudis. 
 

5.2 Es pot efectuar una avaluació global del seguiment del programa sense haver de qualificar cada una de les 
matèries o continguts que l’integrin. 
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5.3 L'avaluació s'ha de concretar en una acta global, lliurada pel coordinador o coordinadora del programa al Servei 
de Gestió Acadèmica de Tecnocampus a la fi de l’edició sense que se superi el termini d'un mes entre la finalització 
del programa formatiu i el lliurament de l'acta. 
 

5.4. En els programes en què la matrícula és modular, s’expedirà una acta per a cada mòdul.  
 

5.5. El coordinador o coordinadora del programa és la persona responsable d'expedir l'acta d'avaluació. L'acta 
contindrà la relació de les persones matriculades en el curs amb la qualificació que els correspon, el nom del 
programa, l'edició de què es tracta i la data de signatura. 
 

5.6. Les qualificacions possibles són les següents: 
a) En els estudis de màster, postgrau i grau regulats en aquesta normativa, les qualificacions seran 

numèriques, en funció de l'escala de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació 
qualitativa corresponent: 

0-4,9: Suspens 
5,0-6,9: Aprovat 
7,0-8,9: Notable  
9,0-10: Excel·lent 

b) En els “Altres estudis” es podran establir les qualificacions descrites anteriorment o optar per la qualificació 
final d’apte o no apte, d'acord amb el que s'estableixi a la proposta formativa. 

 

5.7.  La qualificació final es donarà a conèixer als estudiants preferentment a través de l'entorn virtual de formació. 
Quan això no sigui possible, s’utilitzarà alternativament un sistema equivalent que el coordinador o coordinadora 
del programa ha de fer públic, sempre garantint la confidencialitat de les dades dels estudiants. 
 

5.8. Els estudiants tenen dret a revisar les qualificacions finals, segons estableixi el coordinador o coordinadora del 
programa. En el cas que l'estudiant no estigui d'acord amb el resultat de la revisió, té la possibilitat de recórrer de 
forma justificada contra la qualificació final davant el director o directora del centre universitari TecnoCampus on 
estigui adscrit el programa.  
 
Article 6. Reconeixement de crèdits 
 
6.1 Els alumnes matriculats als estudis de postgrau (Màsters, diplomes de postgrau o cursos de postgrau) podran 
sol·licitar el reconeixement dels crèdits cursats en altres estudis propis o oficials, ja sigui de la UPF o d'altres 
universitats, fins a un límit del 60% del total dels crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. 
 

6.2 Les sol·licituds seran resoltes de conformitat amb el procediment previst per al reconeixement de crèdits en 
els estudis oficials de grau i postgrau. 
 
Les sol·licituds les resol el coordinador o coordinadora del programa, el qual haurà d’emetre un informe favorable 
o desfavorable a la sol·licitud de reconeixement formulada. En el cas que sigui favorable, l’informe ha de detallar 
el nombre de crèdits reconeguts i els pendents de fer.  
L'experiència laboral i professional acreditada també es pot reconèixer en forma de crèdits, que computaran a 
l'hora d'obtenir el títol propi, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents 
al títol. El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i 
d'ensenyaments universitaris oficials i no oficials no podrà superar els límits establerts per la normativa estatal 
vigent (15% del total de crèdits del pla d'estudis). El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora cap qualificació 
i no poden computar a l'hora d'establir el barem l'expedient.  
 
Article 7. Títols 
 
7.1 Una vegada formalitzades les actes de qualificació del curs, se sol·licitarà al Servei de Gestió Acadèmica de 
Tecnocampus l'expedició dels títols, diplomes o certificats, segons correspongui, per a les persones que l'hagin 
superat. 
 

7.2. L'expedició dels títols dels estudis propis gestionats conjuntament amb altres entitats es regirà per allò 
acordat al conveni de col·laboració. 
 

7.2 Els títols dels programes de màster, els dels diplomes de postgrau i els dels cursos de postgrau incorporaran 
el següent contingut: 
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 Logo de la UPF i del centre universitari de Tecnocampus encarregat de la impartició 

 Nivell acadèmic del programa (diploma o curs de grau, màster, diploma de postgrau o curs de postgrau) 

 Denominació del programa de postgrau, amb indicació de l'edició (curs o bienni acadèmic), si escau. 

 Nom i cognoms de l'estudiant. 

 Nombre de crèdits superats per l'estudiant (igual o superior al mínim exigit pel programa). 

 Lloc i data d'expedició del títol 

 Número de registre del títol expedit 
 

7.3 Els títols de diploma de grau, màster i de diploma de postgrau es podran expedir en català, castellà i anglès i 
en alguna de les altres llengües de la Unió Europea, per causa justificada i a sol·licitud escrita de la persona 
interessada. 
 

7.4 Els títols portaran la signatura pre-impresa del rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui, la 
signatura original del director o directora del centre universitari de Tecnocampus que ha impartit el programa i 
la signatura original de la persona titulada. La signatura del director o directora del centre podrà ser substituïda 
per la del coordinador o coordinadora del programa. 
 

7.5 El preu específic a abonar pels estudiants per a l'expedició del títol propi de postgrau es considera abonat 
juntament amb el pagament de la matrícula. Nogensmenys, l'expedició de duplicats del títol donarà lloc al 
cobrament del preu que determini la UPF  i la Fundació Tecnocampus per aquest concepte. 
 

7.6 La UPF i Tecnocampus portaran un registre del títols propis expedits pels centres universitaris de 
Tecnocampus. 
 
Article 8. Òrgans competents de la Formació Permanent a Tecnocampus 
 
8.1 Els directors o directores dels centres de Tecnocampus.  
Correspon als directors o directores dels centres universitaris de Tecnocampus les funcions següents: 

a) Vetllar per la qualitat de l'oferta d’estudis propi i establir els indicadors i els instruments d'avaluació 
pertinents. 

b) Informar a la Comissió de Formació Permanent de Tecnocampus de les propostes d’estudis propis, sigui 
quina sigui la seva tipologia. 

c) Aprovar la memòria anual de l'activitat de formació permanent. 
 

8.2 La Comissió de Formació Permanent de Tecnocampus 
És l'òrgan al qual correspon aprovar els programes de formació permanent tot garantint l'adequació, qualitat i 
viabilitat de l'oferta. Està integrada per les persones següents: 
 

a) El director o directora general del TecnoCampus, que la presidirà. 
b) Els directors o directores dels centres universitaris de Tecnocampus. 
c) El director o directora de serveis i projectes universitaris 
d) Els o les responsables de formació permanent dels centres universitaris Tecnocampus, en el cas que n’hi 

hagi 
e) La persona responsable de la Unitat de Promoció d’Estudis de Tecnocampus 
f) La persona responsable de Servei de Gestió Acadèmica 

 

Es podrà convidar altres membres sempre que sigui necessària la seva presència segons els temes que es tractin 
en la reunió. 
 

Són funcions de la Comissió de Formació Permanent de Tecnocampus: 
 

a) Vetllar per l'adequació, qualitat i viabilitat de l'oferta de formació permanent de TecnoCampus. 
b) Avaluar i aprovar, si escau, les propostes de formació presentades pels directors o directores dels centres 

universitaris de Tecnocampus d’acord amb el model de memòria existent per a aquesta finalitat.  
c) Valorar la idoneïtat de reedicions de cursos de formació permanent. 
d) Aprovar els protocols interns d'actuació. 
e) Analitzar el resultat de l'avaluació dels programes de formació permanent i proposar-hi millores, si escau. 
f) Elaborar un calendari de tramitació de les propostes de programes de formació permanent per a cada 

curs acadèmic d’acord amb el calendari fixat per UPF 
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8.3 El coordinador o coordinadora dels programes.  
La coordinació dels programes de formació permanent correspon al professorat de Tecnocampus designat en 
l'oferta aprovada, preferentment amb titulació de doctor quan el curs sigui un títol popi de màster, postgrau o 
grau regulats en aquesta normativa, i amb titulació mínima de llicenciat o graduat quan es tracti d’ “Altres estudis”. 
 

No obstant això, el director o directora del centre universitari de Tecnocampus responsable del programa, pot 
eximir del fet que la coordinació del programa recaigui en professorat de Tecnocampus, sempre que es tracti de 
persones d'expertesa professional reconeguda o de solvència acadèmica. 
  

El coordinador o coordinadora és la persona responsable de garantir la coherència i qualitat del programa formatiu 
i de donar suport al seu desenvolupament, tant en els aspectes de planificació i organització acadèmica com en 
aspectes logístics i administratius, en aquest cas conjuntament amb el servei de Gestió Acadèmica i de la Unitat de 
promoció d’Estudis. 
 
Article 9. El professorat 
 
Amb caràcter general, en els estudis de màster i postgrau regulats en aquesta normativa, s’ha de preveure que un 
50% dels crèdits siguin impartits per doctors, i en els cursos de nivell de grau o en “Altres estudis” per docents amb 
titulació de nivell de grau, màster o equivalent. Igualment, s'ha de potenciar la incorporació en el quadre docent 
de professionals en actiu especialitzats en la temàtica del curs. En cap cas es pot ser estudiant i docent d'un mateix 
curs. 
 
Article 10. L'estudiantat 
 
Les persones matriculades en estudis propis amb una durada igual o superior a un trimestre acadèmic tenen la 
consideració d'estudiants de Tecnocampus. 
 
Article 11. Elaboració de la proposta d'estudis 
 
11.1 La iniciativa de proposar programes de formació permanent a Tecnocampus correspon als seus centres 
universitaris.  
 

11.2 En el cas de cursos de formació contínua o study abroad, la Comissió de formació permanent podrà considerar 
propostes provinents d’altres serveis/unitats del TecnoCampus o d’entitats externes i hauran de comptar amb el 
vist i plau del centre universitari del àmbit de coneixement que estigui relacionat.    
 

11.3 La proposta ha de constar d’una memòria acadèmica i d’una previsió de pressupost que han de ser 
presentades per la persona responsable de la coordinació acadèmica del programa al responsable de formació 
permanent del centre, la qual, si la considera adient, la presentarà al director o directora del centre. En el cas de 
cursos de formació contínua o study abroad provinents d’altres serveis/unitats del Tecnocampus o d’entitats 
externes, les propostes s’han de presentar directament al director o directora del centre universitari de l’àmbit de 
coneixement relacionat. La memòria haurà de confeccionar-se segons les plantilles normalitzades a tal efecte i 
haurà de contenir, com a mínim: 
 

a) Objectius acadèmics o professionals, indicant les competències que els estudiants han d'adquirir.  
b) Programa d'estudis, amb descripció de matèries i crèdits. 
c) Motivació de la proposta i contextualització 
d) Ofertes equivalents o relacionals d’altres institucions 
e) Relació nominal dels docents, amb indicació de la càrrega lectiva i breu descripció del seu cv en relació als 

estudis que es presenten. 
f) Relació d'entitats col·laboradores, si n'hi ha, amb una breu descripció del contingut de l'esmentada 

col·laboració. 
g) En el cas que hi hagi beques, descomptes o bonificacions, indicació de les fonts de finançament i, en el 

cas de els beques, els criteris d'adjudicació, que han de complir criteris de publicitat i concurrència. 
h) Calendari, horari i lloc de impartició. 
i) Nombre de places. 
j) Llengua o llengües d’impartició 
k) Requisits d'admissió (titulacions i altres) 
l) Modalitat d’impartició: presencial, semipresencial o online 
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m) Metodologia i recursos docents 
n) Sistema d'avaluació 
o) Títol/certificat que s'obté 
p) Pràctiques i/o estades professionals 
q) Signatura del responsable de la coordinació acadèmica i vistiplau de la persona responsable de la unitat 

promotora 
  

La proposta de pressupost ha d'incloure com a mínim: 
a) Pressupost detallat de les partides de despeses i ingressos 
b) Retribucions de la coordinació acadèmica i del professorat 
c) Cost de gestió 
d) Cost de recursos docents 
e) Proposta del preu de matrícula 
f) Nombre mínim de places perquè sigui viable econòmicament 
g) Tarifes a abonar a la UPF i preu per tutela acadèmica, si escau 
h) Si n'hi ha, relació d'entitats cofinançadores 
i) Import de les beques, si escau.  
j) Resultat previst 
k) Signatura de la coordinació acadèmica i de la unitat promotora 

 
Article 12. La renovació de programes 
 
Un cop finalitzat el període de vigència dels programes, es poden renovar successives edicions segons acordi la 
Comissió de Formació Permanent de Tecnocampus. En el cas que hi hagi modificacions, s'han de fer constar en un 
informe de renovació. 
 
Article 13. Col·laboració amb altres entitats 
 
13.1 L'adequació i l'aplicabilitat dels estudis de formació permanent requereix en molts casos la col·laboració amb 
altres entitats, que s'ha de concretar mitjançant la formalització d'acords entre les parts. 
 

13.2 En el cas d'estudis propis interuniversitaris o programes study abroad en col·laboració amb institucions 
internacionals d'educació superior, cal formalitzar un conveni entre les universitats o institucions, d'acord amb el 
procediment establert. D’igual manera, caldrà la signatura d’un conveni pels acords de col·laboració no 
interuniversitàris amb empreses o institucions que d’una manera o altra participin o col·laborin en el programa. 
 
 Article 14. Assegurament de la qualitat de la Formació Permanent 
 
14.1. Tecnocampus disposa d'un sistema d'assegurament de la qualitat de la gestió, disseny, desenvolupament i 
avaluació de la formació permanent. Tots els responsables de programa han de conèixer i vetllar per la 
implementació d’aquest sistema i han de participar en la seva promoció i actualització. 
 

14.2 El coordinador o coordinadora de cada programa, conjuntament amb el responsable de qualitat del 
TecnoCampus, ha d'elaborar un informe anual que ha de recollir la valoració que  els estudiants fan dels estudis 
cursats i els punts de millora de cara a possibles reedicions, així com les propostes de millora que elabora amb el 
professorat i amb els serveis transversals que hi han intervingut. 
 
Article 15. Preu dels cursos 
 
Correspon al director o directora general de Tecnocampus fixar el preu dels crèdits dels estudis de Formació 
Permanent a proposta dels directors o directores dels centres Universitaris.  
 

En el cas dels programes study abroad, que habitualment porten associat un programa d'activitats socials i 
culturals, han d'incorporar el detall de les despeses que se'n derivin, així com les d'allotjament i manutenció dels 
estudiants i professorat visitant, si s'escau.  
 
 
Mataró, 14 de febrer de 2019 


