EL NOSTRE COMPROMÍS AL CAPDAVANT DEL CONSELL
DE L’ESTUDIANTAT
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ACTIVITATS
FORMATIVES,
CELEBRACIONS

SOCIOCULTURALS

I

Manteniment de la festa de Les Paelles dins del Campus; augmentant el
recinte, l'horari, millorant la planificació i avisant amb prou temps.
Realització d'una Setmana de Benvinguda, amb un major nombre i
varietat d'activitats.
Recuperar la Festa de Benvinguda, després que el Rectorat ens la tragués
de la nit al dia, i de dos anys sense que ningú la reclame, buscant fonts de
finançament alternatives perquè així, el pressupost del Consell de
l'Estudiantat no es veja minvat .
Retransmissió, amb pantalla gegant, de partits de futbol a l'Àgora, durant
tot el curs.
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 d'aquesta manera facilitar la tasca dels delegats
i responsables de classe. A més, centralitzar la prestació de tots aquests
serveis, servirà per obtenir els millors preus.
Continuar la col · laboració amb els diferents festivals que se celebren a la
província ( FIB , ARENAL , ROTOTOM ... )
Realització de cursos de orientació en la Universitat, per a donar a
coneixer les diferents instal·lacions del Campus y el funcionament de les
ferramentes WEB, amb la finalitat de facilitar la adaptació dels nous
estudiants. Convalidable per 1 credit ECTS.
Realització de un curs gratuit de _Oratoria, preparació de oposicions y
examens orals. Convalidable per 1 credit ECTS.
Tornar a implantar el curs de formació de delegats i subdelegats.
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BEQUES I AJUDES
Creació d'una ajuda econòmica pròpia del Consell de l'Estudiantat per a
matrícula. Gestionada directament pel mateix òrgan, a diferència del
model actual, en el qual el pressupost del Consell de l'Estudiantat està
sent gestionat pel Rectorat .
Partint de què és l'Administració Pública, la qual ha de garantir l'accés a
la Universitat als estudiants amb menys recursos econòmics, proposem la
creació del Programa de Mecenatge per la Formació Universitària, que
consistiria a obrir un compte, en la què es rebrien aportacions
econòmiques tant de persones físiques, com de persones jurídiques
(empreses i entitats), destinades a un fons únic del qual es veurien
beneficiats aquells estudiants que compliren uns requisits definits.

SERVEI I INFORMACIÓ A L’ESTUDIANTAT
Dotar de les eines necessàries a la pàgina del Consell de l'Estudiantat per
així oferir total transparència de la gestió diària; publicant entre d'altres,
les factures de la despesa, nombre de polseres diàries repartides...
Creació d'un mercat de compravenda de llibres de segona mà al principi
de cada quadrimestre. Per reduir les despeses de material i donar una
major vida als llibres.
Garantir l'obertura del Consell de l'Estudiantat tots els dies lectius, per
assessorar, resoldre dubtes i buscar solucions als problemes que ens
plantegen els estudiants.
Nomenar dues persones responsables dins del Consell de l'Estudiantat.
Per estudiar i millorar les normatives de l'UJI, per exigir la modificació
dels punts perjudicials per als estudiants i poder assessorar amb
coneixement de causa. Hem de tenir en compte que les normatives
universitàries afecten el nostre dia a dia a la universitat, i que per tant
qualsevol millora té, immediatament, efectes positius en nosaltres els
estudiants.
Crear en la pàgina web del Consell de l'Estudiantat un calendari únic de
l'estudiant, en el qual es replegaràn d'una manera global totes les dates i
terminis necessaris per a la vida universitària durant el transcurs del curs.
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En aquest calendari es inclourien dates com: torn de matrícula, inici i
finalització del curs, ampliacions de matrícula, convalidació de crèdits,
períodes d'exàmens, dates de festes universitàries, terminis de sol ·
licitud de tot tipus de beques, inscripcions al servei d'esports ...
Ens comprometem a assistir a totes les sessions dels òrgans de govern i a
totes les reunions a les què ens convoquen.
Sotmetre a votació la proposta de calendari acadèmic preguntant als
estudiants si prefereixen els exàmens de recuperació al juliol o al
setembre, per poder manifestar-ho i exigir-ho en els òrgans de govern.
Instal·lació a la entrada del edifici del Consell de l’Estudiantat, una zona
de microones, per a que les persones que van al “Automatiek” es puguen
calfar el menjar.
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