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Preàmbul
L’article 31 de les Normes d’organització i funcionament (NOF) estableix que la UOC és una
universitat en xarxa que coopera d’una manera natural amb persones i amb organitzacions de
tot tipus per al desenvolupament de la seva activitat. Totes aquestes persones i organitzacions
són reconegudes per la Universitat en un espai de col·laboració que s’anomena xarxa
universitària i de la qual en forma part el col·lectiu de titulats i titulades.
L’article 33 del mateix text legal disposa que “d’acord amb la vocació de la UOC d’acompanyar
les persones en el seu desenvolupament, la Universitat crea UOC Alumni, un espai obert i
col·laboratiu que agrupa els titulats de la UOC. UOC Alumni es desenvolupa amb la implicació
dels mateixos titulats i vetlla pel reconeixement i el prestigi dels ensenyaments de la UOC, tot
potenciant els vincles i els lligams amb els diferents sectors professionals”.
La xarxa de UOC Alumni té una importància cabdal per la UOC, ja que els titulats i titulades
representen els valors de la institució, promocionen, prestigien i són la imatge de la nostra
Universitat al món i els primers interessats en assegurar-ne la qualitat i el rigor. Prova d’això és
la responsabilitat que els propis Estatuts de la FUOC i les NOF atorguen al col.lectiu d’Alumni
en establir la seva participació en la designació d’una part dels membres del Patronat.
En aquest sentit, UOC Alumni no solament potencia el vincle dels graduats amb la Universitat i
els acompanya en la seva formació al llarg de la vida i en la millora permanent de la seva carrera
professional, sinó que s’ha d’entendre com un element més dins de l’estructura de governança
de la universitat.
La present normativa estableix les bases per a dotar UOC Alumni d’una organització i una
estructura que faciliti l’assoliment de les finalitats que les NOF li atribueixen i permeti el
desenvolupament de les accions i serveis encaminats a potenciar aquesta proposta de valor
envers els titulats i titulades.
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Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Normativa té per objecte regular l’estructura organitzativa de UOC Alumni, espai obert
i col.laboratiu previst a l’art. 33 de les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la UOC
amb la finalitat de vetllar pel reconeixement i el prestigi dels ensenyaments de la UOC, tot
potenciant els vincles i els lligams amb els diferents sectors professionals.
Podran ser membres de UOC Alumni les persones titulades en algun dels ensenyaments
oficials de la UOC o bé en un títol propi de 15 crèdits o més i que així ho sol.licitin d’acord amb
les condicions d’aquesta normativa i altres disposicions que la desenvolupin.

Article 2. Finalitats
Les finalitats principals de UOC Alumni són:
1. Promoure i mantenir vincles dinàmics i permanents entre els membres de UOC Alumni
i entre aquests i la Universitat.
2. Fomentar el desenvolupament personal i professional de les persones titulades dotantles d’un espai de relació, col·laboració i intercanvi d’experiències i coneixement.
3. Contribuir a la bona governança de la Universitat en allò que prevegin els Estatuts de la
FUOC i les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat.
4. Acompanyar els titulats i titulades en la seva formació al llarg de la vida.
5. Facilitar el creixement professional de les persones titulades de la UOC.
6. Posar en valor la tasca formativa i social de la UOC.
7. Difondre els valors i la imatge de la UOC arreu per tal de potenciar-ne el prestigi.
8. Col·laborar en l’assoliment dels objectius de la Universitat.
9. Promoure el mecenatge a favor de la UOC.
10. Qualsevol altra finalitat que li sigui encomanada.

Article 3. Drets i deures dels membres de UOC Alumni
1. Són drets dels membres de UOC Alumni:
a) Formar part de UOC Alumni.
b) Participar en els òrgans de UOC Alumni en la forma establerta en aquesta normativa.
c) Participar en aquells altres òrgans, comissions o grups de treball de la universitat que
prevegin els Estatuts, les NOF o altres normes de la Universitat.
d) Participar de les activitats que organitza UOC Alumni o altres òrgans, Estudis o Centres
de la UOC.
e) Rebre informació sobre les activitats de la UOC i de UOC Alumni, així com de la
composició i funcionament dels òrgans de representació i demés informació rellevant.
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f) Gaudir dels serveis i avantatges que la universitat pugui establir en benefici dels Alumni.
g) La resta de drets reconeguts per la normativa que sigui d’aplicació.
3. Són deures dels Alumni:
a)
b)
c)
d)
e)

Col·laborar amb UOC Alumni en el compliment de les seves finalitats.
Respectar allò que estableix aquesta Normativa i la resta de normativa de la UOC.
Difondre els valors i els principis de la Universitat arreu.
Pagar les quotes que, si s’escau, s’estableixin.
La resta de deures reconeguts per la normativa que sigui d’aplicació.

Article 4. Òrgan de govern: el Consell Alumni
El Consell Alumni és l’òrgan col·legiat de govern i direcció de UOC Alumni i té com a objecte
regir, administrar i representar el col·lectiu Alumni, així com vetllar pels seus drets i interessos.

Article 5. Composició del Consell Alumni
1. El Consell Alumni està composat pels 12 membres següents:
a)
b)
c)
d)
e)

El rector o rectora, que el presideix.
El secretari o secretària general.
El vicerector o vicerectora competent en matèria d’estudiants.
El vicerector o vicerectora competent en matèria de competitivitat i ocupabilitat.
8 antics alumnes elegits per i entre els membres inscrits a UOC Alumni, d’acord amb la
normativa electoral de la universitat.

2. Cada quatre anys es renovarà la meitat dels vocals Alumni. El càrrec serà renovable una
única vegada.

Article 6. Funcions del Consell Alumni
Són funcions del Consell Alumni:
a) Elaborar les propostes d’actuació de la Universitat en referència a la xarxa UOC Alumni
i als serveis cap als Alumni.
b) Assessorar i informar als òrgans de govern de la Universitat en tot allò relacionat amb
els Alumni.
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c) Designar les persones representants dels Alumni a qualsevol tipus d’òrgan, comissió o
grup de treball previst als Estatuts de la FUOC, a les NOF o a la resta de la normativa
de la Universitat.
d) Vetllar pel compliment de les funcions i objectius de UOC Alumni.
e) Crear comissions o grups de treball d’àmbit funcional o territorial i designar les persones
responsables per assolir els objectius fixats.
f) Escoltar i recollir les propostes dels membres de UOC Alumni.
g) Elaborar les propostes de modificació d’aquesta normativa i elevar-les a l’òrgan
competent per a la seva aprovació.
h) Les altres funcions que se li puguin assignar.

Article 7. Funcionament del Consell Alumni
1. El Consell Alumni es reuneix de forma ordinària dues vegades a l’any prèvia convocatòria
del rector. Les reunions poden ser virtuals o presencials. També es reunirà de manera
extraordinària si ho sol.liciten de forma motivada una quarta part dels seus membres.
2. Els acords de caràcter general s’adopten per majoria simple dels vots. No és possible delegar
els vots.
3. Els acords de designació de representants dels Alumni a qualsevol tipus d’òrgan, comissió o
grup de treball previst als Estatuts de la FUOC, a les NOF o a la resta de la normativa de la
universitat hauran de ser adoptats per una majoria de més de dos terços dels membres del
Consell.
4. De cada sessió cal aixecar-ne acta, incloent el dia, hora, temps de duració, assistents, ordre
del dia, contingut i sentit dels acords adoptats. A l’inici de la sessió, el Consell ha d’aprovar, si
escau, l’acta de la sessió anterior.
5. El Consell podrà dotar-se d’una secretaria tècnica, amb veu i sense vot, nomenada pel rector
o rectora d’entre el personal de gestió de la Universitat, als efectes de coordinar i executar les
diferents accions i programes que el Consell Alumni acordi impulsar.

Article 8. La presidència de UOC Alumni
1. El Consell d’Alumni designarà, d’entre els seus membres que tenen la condició d’Alumni i
mitjançant acord adoptat per una majoria superior als dos terços, una persona que exercirà la
presidència de UOC Alumni.
2. El mandat de la presidència de UOC Alumni tindrà una durada de quatre anys i es podrà
renovar per un únic mandat.
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3. La funció principal de la presidència és representar el col.lectiu d’Alumni davant de la mateixa
UOC, davant d’altres associacions o agrupacions d’antics alumnes d’altres universitats, o bé
davant de qualsevol tipus d’organització o entitat del món professional, econòmic o cultural, i
de la societat en general.
4. El Consell d’Alumni podrà revocar la designació si concorre una causa greu i justificada i
prèvia audiència de l’interessat, per acord adoptat amb la mateixa majoria establerta a l’apartat
1 anterior.

Article 9. Recursos econòmics i materials
UOC Alumni forma part de les estructures de la Universitat i, en conseqüència, la Universitat ha
d’habilitar una partida pressupostària per atendre les necessitats i els recursos que UOC Alumni
requereixi per portar a teermes les seves activitats.

Article 10. Filantropia i mecenatge
UOC Alumni col·laborarà també amb els programes de filantropia o mecenatge que la
Universitat desenvolupi. En aquest sentit, UOC Alumni podrà proposar als seus membres
aportacions voluntàries destinades al finançament de projectes específics de la Universitat.

Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de ser aprovada pel Consell de Direcció de la UOC
i publicada a la Seu Electrònica de la UOC.
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