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ÒRGANS DE GOVERN DE LA UAB 
 

Òrgans de govern generals: 
 
 
 
 
 
  Competències principals:           Competències principals:    Competències principals: 
  - Modificar els Estatuts de la UAB.          - Realització convenis amb altres universitats.  - Aprovació del pressupost anual de la universitat. 
  - Convocar eleccions extraordinàries         - Creació i supressió de departaments.   - Creació o supressió centres docents. 
   per escollir el nou/va rector/a.          - Establir normes de disciplina acadèmica.  - Implantació o supressió de carreres o titulacions. 
 

  Membres: (format per 279 persones)*         Membres: (format per 56 persones)   Membres: (format per 16 persones) 
  - Estudiants: 90      - Professors/es: 87         - Rector/a, secretari/a general, gerent.   - Rector/a, secretari/a general, gerent. 
  - PAS: 30               - Membres nats†: 72         - 50 de la UAB (de les quals 7 són estudiants)‡. - 8 escollides per òrgans de fora la UAB.§ 
              - 3 de fora la UAB.     - 5 de la UAB (de les quals 1 és estudiant). 
 

              Comissions del Consell de Govern:   Comissions del Consell Social: 
              - Comissió d’Afers d’Estudiants.   - Comissió Permanent. 
              - Comissió d’Economia i d’Organització.  - Comissió Econòmica. 
              - Comissió d’Estudis de Grau.    - Comissió Acadèmica. 
              - Comissió d’Estudis de Postgrau.   - Comissió Societat-Universitat. 
              - Comissió d’Investigació. 
              - Comissió de Personal Acadèmic. 
              - Comissió de Política Lingüística. 
              - Comissió de Reclamacions. 
              - Comissió de Transferència de Coneixements. 

                                                 
* Posem 279 membres perquè actualment és el total de membres que hi ha registrats al web http://www.uab.es/servlet/Satellite/administracio-i-serveis/organs-de-govern-generals/el-
claustre/qui-en-forma-part-1096478421691.html. No obstant això, segons el Reglament del Claustre, el Claustre hauria en d’estar constituït per 300 persones. 
† Els membres nats del Claustre són: rector/a, secretari/a general, gerent, degans/es, directors/es de departaments i directors/es de l’ETSE, l’ICE i l’ICTA. 
‡ D’aquestes 7 estudiants, 6 són escollides pel Claustre i la que queda és escollida pel rector/a. 
§ D’aquestes 8 persones: 3 són escollides pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 2 són escollides pel Parlament de Catalunya, 1 és escollida pels ens locals, 1 és escollida per les 
principals organitzacions de treballadors/es de Catalunya, i la persona que ens falta és escollida per les principals organitzacions empresarials. 

CLAUSTRE CONSELL DE GOVERN CONSELL SOCIAL 
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Òrgans de govern territorials: 
 
 
 
 
 
 

 Competències principals:         Competències principals: 
   - Modificar el Reglament de la Facultat.       - Elaboració i aprovació del reglament intern. 
   - Escollir el degà/na o director/a.        - Promoure contractes amb entitats públiques o 
   - Elaborar projectes de plans d’estudis.          privades. 
 
   Membres:           Membres: (format per 16 persones) 
   - Degà/na (o director/a).        - Personal acadèmic: >51% de la Junta.   - Tot el personal acadèmic doctor del departament. 
   - Equip de Govern de la Facultat o Escola.       - Representants de la resta del personal acadèmic. 
   - Estudiants: >30% de la Junta.    - PAS: >10% de la Junta.     - Representants del PIF** . 
             - Representants del PAS††. 
             - Representants de les estudiants. 

                        ⇓ 
 

 
                   Els Consells de Departament poden portar 
               propostes a la Junta i a la Junta Permanent. 
 
       - Òrgan designat per la Junta de Facultat o d’Escola. 
       - Es reuneix més sovint que la Junta de Facultat o d’Escola. 
       - Té menys membres que la Junta de Facultat (el seu nombre 
       depèn del reglament de cada Facultat o Escola). 

                                                 
**  El PIF és el Personal Investigador en Formació. 
†† El PAS és el Personal d’Administració i Serveis. 

JUNTA DE FACULTAT O D’ESCOLA CONSELLS DE DEPARTAMENT 

JUNTA PERMANENT DE 
FACULTAT O D’ESCOLA 


