Processos electorals on participen els estudiants de l’Escola
Mentre esteu estudiant a l’ETSEIB, esteu convidats a participar en diversos processos electorals. En
principi, les eleccions en les que participa l’estudiantat de l’Escola són quatre:





Membres de la Junta d’Escola
Membres del Claustre Universitari de la UPC
Elecció de la direcció de l’Escola
Elecció del rector o rectora de la UPC

A continuació us comentem què s’escull en cada una d’aquestes eleccions, quines repercussions té i
quina és la periodicitat de les eleccions. Cada procés electoral comença amb una exposició del cens
electoral en el que heu de comprovar si hi esteu inscrits ja que si no esteu inscrits al cens no podreu
votar. També pot ser que, per sorteig, us correspongui estar en alguna mesa electoral.
Atès que la Universitat està estructurada en centres docents (escoles i facultats) i departaments, els
estudiants també teniu representació als consells dels departaments que us imparteixen docència.

Junta d’Escola
La Junta d’Escola és l’òrgan de govern de l’ETSEIB. Entre altres coses, és qui aprova els plans
d’estudi i les normatives més importants.
La Junta es reuneix normalment dues o tres vegades a l’any i es renova cada quatre anys excepte la
representació de l’estudiantat que es renova anualment, en el primer trimestre del curs. Entre els
membres de la Junta s’elegeixen els membres de diverses comissions de l’Escola que tenen un
format més petit i es dediquen a estudiar o aprovar temes més específics.
Els estudiants de la Junta d’Escola (juntament amb els representants de l’Escola al Claustre
Universitari) formen la Delegació d’Estudiants que és l’òrgan de representació de l’estudiantat de
l’Escola i que fa d’interlocutor amb la direcció.

Claustre Universitari de la UPC
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i
d’expressió de la posició i les aspiracions d’aquesta.
El Claustre té representants del personal docent i investigador, del personal d’administració i serveis
i de l’estudiantat de tota la Universitat i es renova cada quatre anys; excepte la representació de
l’estudiantat que es renova cada any, habitualment en el primer trimestre del curs.
L’òrgan de govern de la Universitat és el Consell de Govern que és de mida més reduïda i es reuneix
més sovint. Els representants de l’estudiantat al Consell de Govern s’escullen a partir dels
representants dels estudiants al Claustre. A la seva vegada, el Consell de Govern té diverses

comissions que tenen un format més petit i es dediquen a estudiar temes més específics i proposar-ne
l’aprovació al Consell de Govern.

Direcció de l’Escola
El director o la directora de l’ETSEIB és la màxima autoritat acadèmica de l’Escola, exerceix la
representació del Centre i les funcions de direcció i gestió ordinària. El director o la directora tenen
un mandat de quatre anys i no poden fer més de dos mandats consecutius.
L’equip directiu és el conjunt de persones que assisteixen al director o a la directora. Està format,
com a mínim, pels subdirectors i subdirectores i el secretari acadèmic o la secretària acadèmica.
Cada subdirector o subdirectora s’ocupa d’uns temes específics que li corresponen a partir del
repartiment de tasques que fa el propi equip directiu.
El secretari acadèmic o la secretària acadèmica és la persona responsable de les convocatòries i actes
de les reunions dels òrgans col·legiats de l’Escola i d’organitzar els processos electorals del seu
àmbit. També és la persona que signa els certificats i altres documents similars.

Rector o rectora de la UPC
El rector o la rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, n’exerceix la representació i
la direcció, el govern i la gestió. El rector o la rectora tenen un mandat de quatre anys i no poden fer
més de dos mandats consecutius.
El rector està assistit pels vicerectors i les vicerectores i el secretari general o la secretària general.
Cada vicerector o vicerectora s’ocupa d’uns temes específics que li corresponen a partir del
repartiment de tasques que fa el rector o rectora.
El secretari general o la secretària general és la persona responsable de les convocatòries i actes de
les reunions dels òrgans col·legiats de la Universitat i d’organitzar els processos electorals d’àmbit
universitari.

Cada centre docent i cada departament tenen el seu propi reglament. La Universitat també té els seus Estatuts i
altres normatives. Tots aquests reglaments, estatuts i normatives els podeu trobar al web:
http://www.upc.edu/normatives/ca/normativa-propia-de-la-upc
Podeu trobar la composició dels òrgans de govern de l’Escola al web:
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio

