
EL GOVERN DE LA 

UNIVERSITAT I LA 

REPRESENTACIÓ 

DELS ESTUDIANTS I 

LES ESTUDIANTES 



Estatuts 2012 

 

Títol III. Govern de la Universitat: 

Capítol 6. Representació dels 

estudiants i estudiantes. 

Consell de l’estudiantat, 

Delegació d’estudiants i el 

delegats o delegades 

 

Títol VI: Comunitat universitària 

Capítol 2. Estudiants i 

estudiantes 

 

Estatuts 2003 

 

Títol V. Comunitat universitària. 

Capítol 2. Estudiantes i 

estudiants: 

Consell de l’estudiantat i 

Delegacions de les estudiantes i 

estudiants.  

 

Els estudiants i les estudiantes 

als Estatuts UPC 



Consell de Govern 
 

Estatuts 2012 

 

7 representants d’estudiants i estudiantes 

de grau o màster universitari, elegits per i 

entre tots els membres d’aquest sector  en 

el Claustre Universitari. 

 

 

 

1 representant dels doctorands i 

doctorandes, inclòs en el conjunt de 

representants del personal docent i 

investigador. 

 

 

La representació d’estudiants i estudiantes  

de grau i màster universitari es renova 

totalment cada dos anys. 

 

Estatuts 2003* 

 

5 estudiants (dels 20 membres elegits pel 

Claustre Universitari, de manera 

proporcional al nombre de claustrals de 

cada grup). 

 

2 estudiants designats pel rector. 

 

1 estudiant de doctorat (dels 20 membres 

elegits pel Claustre Universitari). 

 

 

 

 

La representació estudiantil s’actualitza 

cada any. 

 

 
(*) Segons la composició actual 



Claustre Universitari 
 

Estatuts 2012 

 
Membres nats: 

-Els delegats o delegades d’estudiants o 

estudiantes de centre docent. 

-Els coordinadors o coordinadores del Consell de 

l’Estudiantat. 

 

Membres electius: 

 

67 representants d’estudiants i estudiantes de 

grau i màster universitari menys el nombre de 

membres nats d’aquest col·lectiu. 

 

Els doctorands i doctorandes s’inclouen en el 

personal investigador en formació (representació 

total PDI en formació: 8). 

 

El Claustre és elegit per un període de 4 anys. 

Les vacants es cobreixen anualment, d’acord 

amb el que estableix el Reglament electoral de la 

Universitat. 

 

Estatuts 2003 

 
No hi ha membres nats. 

 

 

 

 

 

Membres electius: 

 

72 representants d’estudiants i estudiantes  

distribuïts proporcionalment entre els centres 

docents. 

 

El conjunt d’estudiants i estudiantes de doctorat 

es considera com un centre docent (actualment: 

5 representants). 

 

El Claustre és elegit per un període de 3 anys. La 

representació estudiantil s’ha d’actualitzar cada 

any. 

 



Centres docents 
 

Estatuts 2012 

 

-Junta de Centre  docent: 

Membres nats: el delegat o delegada del 

centre docent. 

Membres electius: ha d’incloure una 

representació dels diferents sectors de la 

comunitat universitària. 

 

És elegida per un període màxim de 4 

anys. Les vacants es cobreixen anualment 

d’acord amb el que estableixi el Reglament 

electoral de la Universitat. 

 

-El delegat o delegada dels estudiants. 

És elegit entre els membres de la 

Delegació. 

 

-Delegació d’estudiants: 

La composició ha de garantir la presència 

de tots els estudiants i estudiantes de la 

Junta del centre. 

 

Estatuts 2003 

 

-Junta de Centre docent: 

No hi ha membres nats. 

 

Membres electius: ha d’incloure una 

representació estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

-No està previst. 

 

 

 

-No està previst. 

 



Consell de Departament i d’Institut 
 

Estatuts 2012 

 

-Membres electius: ha d’incloure una 

representació dels sectors de la comunitat 

universitària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-És elegit per un període màxim de 4 anys. 

 

Les vacants es cobreixen anualment 

d’acord amb el que estableixi el Reglament 

electoral de la Universitat. 

 

Estatuts 2003 

 

-Consell de Departament: ha d’incloure una 

representació d’estudiants i estudiantes de 

doctorat membres del departament i 

d’estudiants i estudiantes que reben els 

ensenyaments dels departament dins l’any 

acadèmic. 

 

-Consell d’Institut:  una representació dels 

estudiants i estudiantes membres de l' 

Institut. 

 

-No hi cap previsió estatutària. 

 



Consell de l’estudiantat 
 

Estatuts 2012 

 

 

En tot cas, n’han de formar part els 

delegats i delegades d’estudiants i 

estudiantes dels centres docents, i s’ha de 

garantir una representació d’estudiants i 

estudiantes membres del Claustre 

Universitari. 

 

5 coordinadors o coordinadores. 

 

Estatuts 2003 

 

 

No hi ha cap previsió. 



Delegacions d’estudiants 

de centres docents 

 
Estatuts 2012 

 

- El delegat o delegada dels estudiants. 

És elegit entre els membres de la 

Delegació. 

 

-Delegació d’estudiants: 

La composició ha de garantir la presència 

de tots els estudiants i estudiantes de la 

Junta del centre. 

 

Estatuts 2003 

 

No hi ha cap previsió. 



- Cada delegació d’estudiants ha d'elaborar el propi reglament de 

funcionament, i l’ha de sotmetre a la Junta del centre docent perquè l’aprovi.  

El reglament ha de preveure la manera d’elecció del delegat o delegada. 

 

- Els reglaments dels centres docents regulen la Delegació dins del seu àmbit, 

la composició  i l’elecció dels seus membres. 

 

- El Consell de Govern, a proposta del Consell de l’Estudiantat, ha de regular 

les delegacions del conjunt dels estudiants i estudiantes de màster universitari, 

que s’organitzen per instituts universitaris de recerca. 

 

- La normativa de cada universitat regularà la representació dels estudiants que 

cursin estudis no conduents a l’obtenció de titulacions oficials (Estatuto del 

estudiante universitario). 

 

Desenvolupament estatutari 

pendent  
 


