LES NOSTRES PROPOSTES D'UNIÓ UNIVERSITÀRIA
2014/2016
BEQUES I AJUDES A L'ESTUDI
1. Creació d'una AJUDA DE MATRÍCULA pròpia del Consell de l'Estudiantat ,
que siga gestionada des del propi Consell i en què prevalgua l'interès
col·lectiu i la transparència .
2. Reivindicar el manteniment de les beques de menjador pròpies de l'UJI ,
gestionades des del propi Consell de l'Estudiantat .
3. Reivindicar l'ampliació de la quantia de les ajudes de matrícula pròpies
de l'UJI .
4. Creació del programa de mecenatge per a la Formació Universitària.

GENERAL
5. Ens comprometem a publicar els ingressos i despeses del Consell de
l'Estudiantat si estem al capdavant .
6. Realització de cursos d'orientació en la Universitat , en la qual es done a
conèixer les diferents instal·lacions del campus i maneig de les eines web
per facilitar l'adaptació dels nous estudiants, convalidable per 1 crèdit
ECTS .
7. Realització de col·loquis i taules rodones en què es debatrà i informarà
sobre el futur professional de les diferents titulacions .
8. Assegurar que els estudiants que vulguen realitzar actes de fi de carrera
tinguen accés a les instal·lacions que necessiten dins de la universitat.

BIBLIOTECA
9. Assegurar que es posen en funcionament els torns d'accés a la biblioteca
en els períodes d'exàmens , assegurant l'entrada prioritària dels
estudiants de l'UJI i habilitant altres espais per a les persones sense
vinculació .
10. Promoure que les cabines de la biblioteca destinades a professors
(primer edifici) puguen ser utilitzades pels estudiants .
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11. Mantenir i millorar la FESTA DE LES PAELLES per a tots els estudiants de
l'UJI , buscant en la mesura del possible altres formes de finançament .
12. Manteniment i millora de la SETMANA DE BENVINGUDA , una setmana
lúdica, formativa i cultural amb més diversitat i més quantitat d'activitats.
Que culmine amb un concert a l'àgora.
13. Recuperar la FESTA DE BENVINGUDA , buscant fonts de finançament
alternatives perquè així, el pressupost del Consell de l'Estudiantat no es
veja afectat
14. Retransmissió , amb pantalla gegant , de partits de futbol a l'Àgora ,
durant tot el curs acadèmic .
15. Crear un servei d'assessorament d'actes de final de carrera , en què
t'informarem de com realitzar l'orla i la celebració de l'acte , i d'altres
aspectes relacionats , per facilitar la tasca dels delegats i responsables de
classe . A més , centralitzar la prestació de tots aquests serveis , servirà
per a l'obtenció dels millors preus .
16. Continuar amb la col·laboració amb els diferents festivals que se
celebren a la província de Castelló , ( FIB , ARENAL , ROTOTOM ) .

SERVEIS
17. Renovar i augmentar el nombre d'ordinadors portàtils per a préstec a la
biblioteca , així com estendre el servei de préstec a les consergeries dels
quatre centres .
18. Crear un mercat de compra-venda i intercanvi de llibres usats que es
desenvolupe a principi de cada quadrimestre .
19. Exigir al rectorat la realització de cursos d'anglès gratuïts , ja que el pla
lingüístic de l'UJI exigeix un B2 en finalitzar els estudis .
20. Fomentar l'ús compartit del vehicle , per a aquells alumnes d'altres
municipis en què el transport públic és deficient .
21. Reclamem la millora de la línia de rodalies que uneix Castelló amb el
nord de la província .
22. Millora de la xarxa wifi a tot el campus universitari .
23. Augmentar i renovar el nombre d'ordinadors de lliure accés a totes les
Facultats i l'Escola .
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24. Mantenir i intentar augmentar el nombre d'impressions gratuïtes que
ofereix la Universitat . I que els preus de les reprografies no siguen
elevats.
25. Sol·licitar per a la seu provisional de la Facultat de Ciències de la Salut la
implantació d'una reprografia i una cafeteria amb varietat de productes.
26. Sol·licitar l'adequació de les aules de la Facultat de Ciències de la Salut ,
d'acord amb el nombre d'alumnes matriculats .
27. Sol·licitar l'increment de les places de les activitats més demandades del
Servei d'Esports .
28. Fomentar el coneixement i ús de la borsa de treball de la Universitat .
29. Reclamar a les cantines i al Automatiek major varietat de menjars i
incloure menús per a celíacs i vegetarians sense augmentar el preu .
30. Sol·licitar l'augment de microones en les zones de descans i la peixera .
31. Adaptar les aules a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) amb
mobiliari movible per facilitar el treball en grup .

DOCÈNCIA
32. Sol·licitar la creació de dobles graus (exemple : ADE + DRET) per
augmentar la varietat de l'oferta acadèmica i permetre ampliar la
formació dels alumnes que ho desitgen .
33. Tornar a posar en marxa els " cursos 0" previs a l'inici de curs acadèmic
perquè els estudiants adquireixen els coneixements necessaris per a
certes matèries .
34. Lliurar les enquestes d'avaluació docent abans de començar el curs i
tenir- més en compte a l' hora de seleccionar el professorat .
35. Promoure l'actualització de la normativa d'exàmens , per flexibilitzar
suspesos , aclarir conceptes i sobretot que faciliti la conciliació de la vida
de l'estudiant .
36. Exigir i promoure el canvi de la normativa de permanència i progrés per
donar més llibertat als alumnes per organitzar els seus estudis eliminant
l'obligatorietat de matrícula ja que s'ha demostrat que és perjudicial per
a l'estudiant .
37. Reclamar que s'incloga la possibilitat de canviar aprovats per no
presentats .
38. Donar l'opció de "M'és indiferent" en la matrícula a l'hora de triar grup
(horari) per afavorir companys que se li puguen solapar les classes .
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39. Creació d'una xarxa d'apunts i exàmens que englobe totes les carreres
impartides en la nostra Universitat .
40. Ampliar el període de convalidacions i reconeixements de crèdit .
41. Ampliació de la data i l'horari de revisió d'exàmens .
42. Reivindicar l'obligació del professorat de complir el seu horari de
tutories.
43. Adaptar la forma d'impartir les classes a l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES) , reduint grups , aplicació de la teoria a la pràctica , etc .
44. Reivindicar la creació de tallers i programes sobre tècniques d'estudi que
ajuden els estudiants que ho desitgin a planificar per millorar la seva
forma d'estudiar .
45. Reivindicar la baixada de les taxes acadèmiques i augment de les
BEQUES, perquè ningú es quede sense poder estudiar per motius
econòmics .
46. Exigir per als plans antics sense docència el manteniment de tutories
col·lectives per preparar les assignatures de cara a l'examen .
47. Vigilar l'aplicació del contingut del LLEU per part del professorat perquè
complixca amb el contingut la llengua establerta i el sistema d'avaluació .
48. Sol·licitar l'augment de convenis amb altres universitats per a programes
d'intercanvi com Sèneca i Erasmus .
49. Augmentar l'oferta de llocs on fer les pràctiques i facilitar els tràmits de
gestió de la mateixa .
50. Exigir al rectorat una major varietat i augment de les mencions per a les
titulacions de magisteris .
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