INSCRIU-TE!

Descobreix tots els
avantatges de ser
ALUMNI URV

www.urv.cat/alumni

Alumni URV

El Programa Alumni URV s’ha

Oficina de l’Estudiant
Campus Catalunya, edifici F
Av. Catalunya, 35
43002 – Tarragona
977558694
alumni@urv.cat

creat amb l'ànim de reconèixer
el decisiu paper dels nostres
titulats i titulades.
Si ets titulat/da URV entra a
formar part de la comunitat
Alumni URV!

T’HI ESPEREM!

TOTALMENT GRATUÏT!

No ens limitem a oferit-te estudis.





Treballem per mantenir viva la relació
dels exalumnes entre si i amb la
Universitat.
Oferim serveis i avantatges per la
comunitat Alumni URV.
Organitzem activitats pel
desenvolupament professional i personal.

QUÈ T’OFERIM?
OCUPACIÓ
•

Borsa de Treball de la URV.

•

Orientació professional individual.

•

Fira d’Ocupació Universitària.

•

Tallers i webinars de competències
professionals.

•

Assessorament i formació en emprenedoria.

CRAI

IDIOMES
•

Cursos al mateix preu que la comunitat
universitari:

•

Cursos d'anglès del nivell 1 (A1) al 6 (C1.1).

•

Tots els nivells (de l’A1 al B1) dels cursos de
francès i d'italià.

•

Cursos específics de català i cursos en línia
Parla.cat (de l'A2 al C1).

ESPORTS
•

Possibilitat de vincular-se a Esports URV
pagant la quota anual.

QUI HI POT FORMAR PART?

•

Accés a les instal·lacions del CRAI.

•

Participació en activitats esportives.

•

Consulta del fons documental.

•

 Titulats/des d’un títol universitari oficial o
un títol propi expedit per la URV.

•

Informació bibliogràfica, serveis CRAI i URV
presencial o virtual (servei pregunt@)

Participació en la Lliga Universitària URV de
Futbol Sala.

•

Xerrades sobre esport i salut.

•

Préstec de documents segons normativa.

COOPERACIÓ

•

Servei de préstec interbibliotecari.

•

•

Accés a la Biblioteca Digital de la URV des dels
CRAI del campus.

Participació en el Programa “Col·labora en un
projecte de Cooperació Internacional”.

•

•

Accés als serveis virtuals del CRAI.

•

Participació en la convocatòria de projectes de
cooperació al desenvolupament adreçades a
membres de la comunitat universitària.

Autoservei de fotocòpies.

•

•

Activitats solidàries i de sensibilització.

Accés a l’aula d’informàtica i als ordinadors
d’usuaris del CRAI.

•

Assessorament sobre voluntariat.

•

Accés a la xarxa wifi CRAI des de les seves
instal·lacions.

•

Servei pregunt@: informació virtual.

 Titulats/des en centres URV abans de la
seva creació
 Titulats/des de centres adscrits a la URV

COM?
Molt fàcil! Només hauràs d’emplenar el
formulari d’inscripció online que trobaràs a
la web www.urv.cat/alumni
És gratuït i podràs obtenir una bossa de regal
com a benvinguda a la comunitat Alumni!

AVANTATGES
• Correu electrònic, Intranet Alumni, Office365
online i Teams.
• Accés a la Borsa d’Habitatge URV.
• Publicacions URV: accés a articles i llibres.
• 10% descompte a la Botiga URV.
• Descomptes que ofereixen membres de la
comunitat Alumni URV.

CULTURA
•

Participació en les agrupacions culturals de la
URV: la Coral, l’Orquestra, l’Orfeó, l’Aula de
Teatre i l’Aula d’Art.

•

Participació en el Club de Cine Alumni.

NETWORKING I ACTIVITATS
•

Alumni URV Talks (col·loquis de temàtiques
actuals).

•

Participació en activitats organitzades des dels
centres i facultats de la URV.
Consulta les especificacions dels serveis a la
nostra web!

