
Curs 

L’estudiantat i el 

funcionament de la 

Universitat Jaume I 

Drets, participació i 

oportunitats 

1,5 crèdits ECTS 

CURS SEMIPRESENCIAL

https://goo.gl/FeimLK
https://goo.gl/FeimLK


PROGRAMA DE CONTINGUTS ONLINE

Com funciona l’UJI? Qüestions bàsiques i 
procediment que he de conéixer com a 

estudiantat universitari. 
Les classes i els exàmens 

universitaris: principals drets i 
obligacions. 

Convocatòries de beques i ajudes a l’UJI: 
el seu funcionament i com resultar 

beneficiari. 
La tramitació amb l’IGLU i altres aspectes 

procediments essencials per a 

l’estudiantat. 

Els deganats de les facultats i els 

departaments universitaris: que 

m’interessa saber del seu funcionament 

com a estudiant. 

La resolució de problemes acadèmics i 
d’altres que es pot trobar l’estudiantat 

universitari. 
L’administració electrònica i la 

transparència en l’UJI: oportunitats per a 

l’alumnat universitari. 
Els òrgans de govern i decisió de la 

universitat: com afecten a la meua vida 

estudiantil. 

 

Disponibles en 

l’Aula Virtual 

del curs del 19 

de febrer al 15 

d'abril



ACTIVITATS PRESENCIALS

Opció 1: Els mecanismes d'atenció i 

informació  a l'alumnat de l'UJI 

27 de febrer de 16 a 19 hores 

Opció 2: La representació estudiantil a l'UJI 

28 de febrer de 17 a 20 hores 

Data a determinar més endavant (març o abril 
2018)  

Opció 4 (no presencial): Tutories virtuals amb 

breu treball de reflexió sobre els continguts 

del curs.  

Triar una 

opció entre 

les cuatre  

proposades
Gestions del Servei de Gestió a la Docència i 

Estudiants i normativa bàsica per a l'estudiantat. 

Infocampus: funcionament i oportunitats.

Opció 3: La resolució de problemes 

acadèmics a l'UJI: experiències 

pràctiques 



PONENTS DEL CURS

José Luís Blasco Díaz 

Secretari General de la Universitat Jaume I. 
Catedràtic de Dret Administratiu de la 

Universitat Jaume I. Ha impartit formació i 
dirigit projectes d'investigació en matèria 

de transparència i gobernança pública. 

Jaime Clemente Martínez 

Titulat en Dret per la Universitat Jaume I. Ha 

exercit funcions de gestió universitària i 
representació estudiantil durant diversos anys. 

Actualment dirigeix les accions formatives del 
Espai Jurídic de l'UJI.

Víctor Garné Miravete 

Tècnic del Consell de l'Estudiantat de la 

Universitat Jaume I. Diplomat en Relacions 

Laborals, llicenciat en Ciències del Treball i 
en Humanitats.

Carmen Falomir del Campo 

Cap del Servei de Gestió a la Docència i 
Estudiantat, unitat que coordina i gestiona 

els assumptes i procediments administratius 

de l’alumnat matriculat en estudis a l'UJI.

Paula Barba Iranzo 

Delegada de Centre de la FCJE. També ocupa 

el càrrec de coordinada dels estudis d'ADE i és 

vicepresidenta en l'entitat Plataforma 

Estudiantil a l'UJI.



MATRÍCULA

ESCOLTA L'OPINIÓ DEL NOSTRE ALUMNAT

Preu 

7,5€

Inscripció en l'activitat en el següent enllaç: 
https://goo.gl/FeimLK   

Les persones que s'apunten tindran, a més, dret a:

Preferència en la inscripció en la Jornada de Plataforma 
Estudiantil de l'UJI. (reconeguda per 1,5 crèdits més).
Si superes aquest curs i la Jornada se t'expedirà també el 
Certificat de coneixements i normativa universitària.

Què destacaríes d'altres activitats que 
hem organitzat?

Opinions reals d'estudiantat que ha assistit a les 
nostres activitats de l'Espai Jurídic d'Estudis 

Laborals de la Universitat Jaume I

La forma de comunicar dels ponents, que 
han fet el curs didàctic i interessant. 

La agilidad a la hora de explicar un 
proceso tan farragoso pero que nos puede 
servir y del que necesitamos la máxima 
información posible. 

Ha sigut dinàmic, i no gens aburrit i se'ns 
han parlat de temes que ens interessen 
per al nostre futur a curt plaç. 

Puntuació 
avaluació: 

Notable alt

SI T'APUNTES...
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