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CANDIDATURA CLAUSTRE UNIVERSITARI 2006
LLISTA D’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ADEIB)

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
Delegació d’Estudiants.ETSEIB. Edifici H,

www.delegacio.org / fullonero@delegacio.org

Eleccions a Claustre
i a Junta d’Escola

A part, hi ha tres candidatures més per part d’estudiants de l’escola
que es presenta:
-Fernando Alonso (Universitarios Liberal Demócratas)
-Carlos Gutiérrez (Universitarios Liberal Demócratas)
-Victor Baro (Universitarios Liberal Demócratas)
Més “info” sobre Universitarios Liberal Demócratas a www.uld.es

VOTACIONS DIMARTS 21 DE
NOVEMBRE A LA SALA D’ACTES

Tot i que la LOU li va
treure pes, el claustre és el
màxim òrgan executiu a nivell de la UPC, i tots els estaments hi són representats
(vindria a ser com la nostra
junta de l'escola però a nivell
de tota la UPC).
S’hi debaten temes tant
importants com la nova normativa acadèmica (la dels
compensables),
els
reglaments de les escoles,
els estatuts de la UPC...
Els estudiants que pertanyen al Claustre tenen com
a punt de trobada i discussió
el Consell de l'Estudiantat

(que, per seguir amb les
analogies locals, vindria a
ser la delegació d’estudiants
a nivell de tota la universitat)
que té la seva seu al
Campus Nord.
El proper 21 de novembre
de 2006 es celebren eleccions per renovar les vacants
d'estudiants al Claustre.
Si vols que els estudiants
tinguem alguna cosa a dir:
VOTA!

DE 10 A 18 H ININTERREMPUDAMENT
PASSA EL FULL !

FULLONERO: dit d’aquell que no va a votar

Junta d’Escola:el 21N el 22%
La Junta d'Escola és el
màxim òrgan de govern d'aquesta escola. S’hi decideixen temes
tant importants com el nou projecte docent, el canvi d'edifici,
canvi de plans d'estudi... doncs
en aquest espai tant els estudiants, com professors i personal
d'administració i serveis hi tenim
veu i vot; es per això que has de
votar als teus representants.
La JE està formada pel
director/a, el secretari/a, els subdirectors/es, 78 professors/es
funcionaris doctors, 27 professors/es docents i investigadors no
funcionari o no doctor , 13 membres del personal d'administració i
serveis i 33 estudiants/es.
La JE té diverses comissions que s’ocupen de diferents
temes.
La Comissió Permanent
és reuneix un cop al més i
després de la Junta és el màxim
òrgan de representació.
La Comissió d'Avaluació
Acadèmica és l'òrgan encarregat
de vetllar per la qualitat dels
ensenyaments impartits a l'Escola
i d'avaluar l'activitat docent dels
departaments i la tasca docent
del professorat.

La Comissió Acadèmica
és l'òrgan consultiu que debat tots
aquells temes relacionats amb la
vida acadèmica de l'escola .
La Comissió d'Avaluació
Curricular està formada per professors i estudiants on s'intenta
trobar un equilibri entre la normativa acadèmica i el cas particular
de cada estudiant. D'aquesta
manera, la comissió d'avaluació
curricular permet avaluar l'estudiant més enllà d'una assignatura
en concret.
També existeixen altres
comissions, com la Comissió
Cultural, la Comissió Econòmica,
la Comissió de Biblioteques i la
Comissió d'Intercanvis, beques i
ajuts.
El proper 21 de novembre
de 2006 (el 21-N, per fer-ho més
mediàtic) se celebraran eleccions per renovar la Junta
d'Escola i al Claustre Universitari.
Els estudiants a la JE i al
CU, i els que surtin elegits seran
els teus representants durant un
any. Votar, doncs, és el nostre
dret, i el nostre deure.
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RECORDA
21 de novembre
eleccions a claustre
eleccions Junta d’Escola
a l’aula capella

