Vist el que disposa l’article 63 del Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra;
HE RESOLT:
Primer. Convocar eleccions per elegir els representants al Consell del Departament de
Tecnologies de la Informació i les comunicacions
Segon. El nombre de representants a elegir per a cada col·legi electoral serà el següent:
La representació dels col·lectius s'estableix de la següent manera:
d.1) Una representació de la resta de personal acadèmic de les diferents categories i del
personal investigador en formació, elegida per i entre ells, equivalent al 20% del total de
membres del Consell. TOTAL: 11 CANDIDATS
d.2) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals el Departament
imparteixi docència, que ha d'incloure la representació dels estudiants de màster i doctorat del
Departament, elegida per i entre ells, dins de cada col·lectiu; equivalent al 10% del total de
membres de Consell. TOTAL: 5 CANDIDATS
d.3) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al Departament, elegida per
i entre els membres d'aquest col·lectiu, equivalent al 5% del total de membres de Consell.
TOTAL: 3 CANDIDATS
Tercer. Les eleccions es regiran pel Reglament Electoral de la UPF aprovat pel Consell de
Govern el 17 de desembre del 2003.
Quart. El calendari electoral serà el següent:
-

-

-

-

Convocatòria, publicació i difusió del cens: 9 de febrer del 2022
Últim dia de reclamació al cens: 17 de febrer del 2022
Publicació del cens definitiu: 21 de febrer del 2022
Últim dia presentació de candidatures: 23 de febrer del 2022
Proclamació provisional de candidatures: 24 de febrer del 2022
Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 1 de
març del 2022
Proclamació definitiva de candidatures: 2 de març del 2022
Campanya electoral: del 2 al 8 de març del 2022
Votacions: 9 de març del 2022
Proclamació provisional de candidats electes: 10 de març del 2022
Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 15
de març del 2022
Proclamació definitiva de candidats electes: 16 de març del 2022
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