
 

Proposta de Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB (CEUAB). 

El Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir 

d’ara CEUAB) és l’òrgan de representació, debat i coordinació dels 

estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir d’ara UAB). 5 

 

El CEUAB té per funció principal representar la comunitat estudiantil de la 

UAB tant en els òrgans de govern de la pròpia universitat, com en aquells 

òrgans suprauniversitaris amb presència total o parcial d’estudiants. 

 10 

El CEUAB vetllarà pels drets i deures dels estudiants de la UAB. 

 

El CEUAB és l’ interlocutor entre la comunitat estudiantil de la UAB i els seus  

òrgans de govern. 

 15 

Estructura del CEUAB 

EL CEUAB s’estructura funcionalment en dos òrgans: plenari i comissió 

permanent. Pot crear les comissions que el plenari cregui adient. 

 

El plenari del CEUAB 20 

El Plenari es reuniria un cop al semestre i abans de la celebració del 

Claustre de la UAB. 

 

El plenari del CEUAB està format per estudiants representants de cada 

centre, membres del claustre i/o de les juntes de facultat/centre, entre dos i 25 

cinc de cada facultat/centre proporcionalment al cens d’estudiants. 

 

Els estudiants membres del Plenari del CEUAB són triats pels òrgans de 

representació d’estudiants de cada centre. 

 30 

El Plenari del CEUAB triarà els estudiants que formin part de la comissió 

permanent, els representants d’estudiants que es proposin, si escau, per a 

formar part dels òrgans de govern de la UAB, i designarà els representants 

de la UAB en els òrgans de representació estudiantil suprauniversitaris tant 

autonòmics com estatals. 35 



 

En el Plenari del CEUAB també podrà participar el teixit associatiu de la 

universitat. Els Col·lectius UAB inscrits en el Directori de Col·lectius de la 

UAB, gestionat per la Unitat d’Estudiants i de Cultura podran participar amb 

dos representants en el Plenari. 40 

 

El Plenari del CEUAB està obert a qualsevol estudiant que vulgui assistir i 

aportar continguts i temes a debat. 

 

El Plenari de la CEUAB és el màxim òrgan de representació d’estudiants de 45 

la UAB. 

 

La comissió permanent del CEUAB 

 

La comissió permanent del CEUAB és l’òrgan executiu del plenari del 50 

CEUAB. Es reunirà un cop al mes. 

 

Els estudiants membres de la Comissió Permanent són triats pel plenari del 

CEUAB cada dos anys.  

 55 

La comissió permanent serà interlocutora amb els diferents òrgans de 

govern de la UAB. Estarà formada per dues persones triades segons els 

criteris establerts al paràgraf anterior, així com els representants de la UAB 

en els òrgans de representació estudiantil suprauniversitaris. El nombre de 

membres de la comissió permanent serà de cinc estudiants com a mínim i 60 

com a màxim deu. 

 

En les comissions que es puguin crear des del Plenari del CEUAB hi haurà 

sempre un membre de la comissió permanent. 

 65 

En la comissió permanent del CEUAB hi haurà dos estudiants de doctorat. 



 

 

Edifici R 70 

La Unitat d’Estudiants i de Cultura és l’òrgan tècnic, de suport i 

assessorament del CEUAB, i l’espai de reunió i referència d’aquest òrgan de 

representació.   

La Comissió Permanent  del CEUAB tindrà un despatx a l’edifici R i les 

reunions del Plenari es faran fonamentalment en aquest edifici. 75 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 3 de juny de 2011 

 


