
 
 

REGLAMENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE 
CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA DE LA UAB 

(Aprovat en Junta de Facultat del dia 4 de març de 2010) 
 
Objecte i funcionament del Consell d’Estudiants 
 

1. Els i les estudiants de la Facultat s'organitzen per debatre i fer propostes relatives 
a les qüestions acadèmiques de cada grup de docència a través del Consell 
d’Estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Les principals 
competències del Consell són les següents: 

 
- formular, recollir i transmetre propostes sobre el funcionament de la 

docència, 
- participar en el sistema de garantia de la qualitat acadèmica, 
- donar suport a les activitats de les associacions d’estudiants reconegudes 

per la Facultat (la llista es fa pública al web oficial), 
- gestionar el local i les cartelleres assignades als estudiants. 

 
2. La composició del Consell d’Estudiants és la següent: 

 
• Dotze (12) persones delegades de curs: una per cada torn de primer (2),  

una per cada torn de segon i tercer curs de cada titulació (8), i una per 
cada quart curs de cada titulació 

•  (2). Aquestes persones delegades seran elegides mitjançant votació 
durant el mes d’octubre de cada any. 

• Els representants dels estudiants als òrgans de decisió de la UAB, a la 
Junta de Facultat i al Claustre de la UAB. Excepcionalment, hi haurà un 
representant més per cada candidatura electoral col·lectiva que no hagi 
obtingut cap lloc a la Junta de Facultat. 

• Un portaveu de cada associació reconeguda per la Facultat. 
 
3. El Consell d’Estudiants farà arribar els seus acords, suggeriments i propostes a 

l’Equip del Deganat i a la Junta de Facultat en el ben entès que: 
- afectin les qüestions que són de la seva competència, 
- s’hagin acordat en una reunió anunciada públicament per un o més 

delegats amb un mínim de dos dies d’antelació, 
- el seu contingut es comuniqui mitjançant una acta de la reunió 

corresponent, en la qual hauran de figurar els noms de les persones que 
hagin assistit a la reunió, 

- a més, el Consell donarà a conèixer aquesta acta a través de la pàgina 
web de la Facultat.  

 
4. El Plenari del Consell d’Estudiants es reunirà, com a mínim, un cop cada 

semestre.  
- El quòrum mínim serà una tercera part del número total de delegats, 

representants i portaveus. 
- El primer punt de l’ordre del dia de cada sessió serà el sorteig de les 

responsabilitats de presidència (moderació dels torns de paraula) i de 



secretaria (prendre nota dels acords i fer-los públics) entre aquests 
delegats, representants i portaveus.  

- Els acords es prendran per majoria 
- Qualsevol estudiant de la Facultat que ho desitgi por participar amb veu i 

sense vot al Plenari del Consell d’Estudiants. 
 
Recursos del Consell d’Estudiants 
 

5. Tots els estudiants de la Facultat poden accedir al local del Consell d’Estudiants 
de manera justificada deixant el seu carnet d’estudiant a l’oficina de Suport 
Logístic i Punt d’Informació. Aquesta oficina mantindrà un registre de les 
persones que han accedit al local. 

 
6. Tots els estudiants de la Facultat poden fer servir els dos taulers d’anuncis 

reservats al Consell d’Estudiants per donar publicitat a les seves opinions i 
activitats relacionades amb l’activitat acadèmica. Les associacions reconegudes 
poden també difondre les seves activitats a través dels cartells d’Activitats i 
d’Informació General de la Facultat. 

 
7. Qualsevol estudiant o col·lectiu d’estudiants que necessiti guardar res als armaris 

del Local haurà de demanar-ho al Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica, el qual 
distribuirà els espais i en durà un registre que es renovarà cada curs. La Facultat 
retirarà els objectes personals que no estiguin als espais assignats durant un 
període superior a una setmana. 

 
Reconeixement acadèmic de la participació al Consell d’Estudiants 
 

8. D’acord amb la normativa de la UAB, la Comissió d’Ordenació Acadèmica 
decidirà cada curs quins projectes desenvolupats pel Consell d’Estudiants 
mereixen un reconeixement acadèmic (en crèdits de lliure elecció de les 
llicenciatures, o bé en crèdits de formació complementària dels graus). 

 
 
Reforma del Reglament  del Consell d’Estudiants 
 
 
      9. El Reglament  del Consell d’Estudiants es pot reformar a proposta dels seus 
membres. Aquesta reforma, però, s’ha d’aprovar en Junta de Facultat. 
 
- 


