
Publicació quinzenal de l'estudiant

•onnatlu

Com renunciar a les
convocatòries d'exàmens

I Devolució de
taxes de la
matrícula

es assignatures suspeses en acabar el

L primer semestre del curs acadèmic
---en el mes de febrer- es poden

recuperar, segons indica una nota del Vice
rectorat d'Ordenació Acadèmica i
Professorat, en les convocatòries de junyo
de setembre.

Però en cap cas, l'estudiant no es podrà
presentar a les tres convocatòries. És a dir, a
les dues citades i a la de febrer.

En les convocatòries ordinàries
corresponents als mesos de febrer, juny i
setembre, se sobreentén que quan un
estudiant no es presente a l'examen, renun
cia automàticament a la convocatòria en
qüestió, senseque haja de real itzarcap tràmit
burocràtic.

Si l'estudiant renuncia a les
convocatòries dels mesos de febrer o de
juny, haurà de presentar-se, necessàriament

I

Ja hi ha representants
per a les Unitats

Pre-departamentals

El 21 de febrer passat es van realitzar les
primeres eleccions estudiantils per a

decidir els representants en les Unitats
Pre-departamentals. Vint-i-set estudiants
ocupen un total de quaranta-cinc llocs de

representació. Aquestes eleccions van tenir
un alt grau de participació especialment

entre els estudiants de les noves titulacions
de la Jaume 1. El campus de la Penyeta

Roja va assolir el major índex de
participació.

(Llistat de candidats electes en la Pàg. 4)

a la convocatòria de setembre. En el cas que
un estudianten aquesta situació no acudesca
a aquest examen, haurà consumit, també de
manera automàtica, una convocatòria.

Temps suficient
Per altra banda, cal assenyalar que els
exàmens de les convocatòries dels mesos
dejuny i de setembred' aquelles assignatures
impartides durant el primer semestre, que
siguen incompatibles amb d'altres dels
segon semestre, es realitzaran amb el temps
suficient.

Aquest procediment té com a
objectiu possibilitar que, si s'aproven les I
primeres assignatures ja esmentades,
l'estudiant tinga la possibilitat de poder
examinar-sede les assignatures considerades
com a incompatibles en el segon semes
tre.

Estudiants votant a Penyeta Roja

L'Equip de Govern de la
Universitat Jaume I va acor
dar, en la reunió realitzada el
31 de gener, aprovar la de
volució de les taxes con'es
ponents a aquells casos
d'assignatures semestrals
incompatibles quan els estu
diants que hagen suspès
l'examen final de febrer
desitgen anul·lar la matrícu
la de l'assignatura que és
incompatible amb la suspe
sa. Cada estudiant té dret a
examinar-se, com a màxim,
dues vegades de cada assig
natura al llarg de l'any aca
dèmic.

Canvis d'horari
en el segon
semestre

Després de la publicació
dels horaris corresponents al
segon semestre, s' ha obert
un temlini, comprès entre el
S iellS de febrer, perquè els
estudiants que hagen elegit
assignatures optatives o de
lliure configuració amb co
incidència d'horaris en pu
guen realitzar els canvis
opoltuns. Aquests canvis se
sol·licitaran amb una instàn
cia a la Secretària General.
La instància s' ha de lliurar a
la Secretaria d'Estudiant~
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La base és als Departaments

A tesa la recent creació de la Universitat Jaume I, les

Unitats Pre-departamentals són encara les cèl·lules

bàsiques a partir de les quals s'està establint
l'estructura i l'organigrama dels Departaments.·

Els Departaments són els òrgans universitaris encarregats
de l'organització i el desenvolupament tant de la docència

acadèmica com dels ensenyaments propis de les diferents

àrees de coneixement de la universitat a les Facultats o a
l'Escola superior, com també en altres centres acadèmics,

com per exemple els instituts universitaris.

La constitució departamental es defineix per àrees de

coneixement científic, tècnic o attístic i agrupen tots els

docents i els investigadors, les especialitats dels quals es

corresponen amb aquestes àrees.

Actualment, la Universitat Jaume I té deu
departaments distribuïts en les següents àrees de

coneixement: en la Jurídico-econòmica, el de Dret i el

d'Economia i Direcció d'Empreses; en l'àrea

Humanístico-social, el de Psicologia, el d' Humanitats iel
de Filologia; en la Cientítico-tècnica, el d'Enginyeria

Química, el de Ciències Experimentals, el de

Matemàtiques i Info1111àtica i el de Tecnologia. Per a

l'any 1996 aquests deu depattaments es desdoblaran en

22.

L _ e ON VO CAT Ò R I E S'-c= _

BEQUES I AJUDES

Beques per a estudiar al Col·legi Europa
de Bruges (Bèlgica), dirigides a
postgraduats especialitzats en
integració econòmica i política
d'Europa, d'àrees administratives,
econòmiques i jurídiques. Sol· licituds
fins al IS de març. Direcció General de
Relacions Culturals iCientífiques. Can'er
de José Abascal, 41.28003 Madrid.

El Col·legi d'Espanya a París i la
Fundació Banc Exterior programen
beques dirigides a joves investigadors
interessats a treballar a universitats i
centres d'investigació de la capital fran
cesa. Dirigiu-vos al Col·legi d'Espanya a
París: lE, BD. Jourdan 15690. París
Cedex 14. França.

Fins allS de juliol hi ha temps per a
sol·licitar ajudes a la Fundació Santa
Maria pera realitzarIa tesi doctoral. La
seua adreça és: Carrer del Doctor Iz
quierdo, 125, 3r. 28007 MadJid.

Als Serveis Territorials de la
Conselleriade Cultura es poden sol·licitar
ajudes per a teatre en valencià, fins al
21 de febrer.

OFERTES DE COL'LOCACIÓ

Alcampo ofereix contractes a temps par
cial per aestudiants de la Jaume 1. Fins al dia
29de febrer es poden presentar les sol·licituds
a l'hipermercat mateix o al SIAE.
Porcelanatto necessita un responsable per
a la secció informàtica del seu depaJ1ament
d'administració. Requereix un tècnic en
Informàtica de Gestió (FP II o universitari)
o acreditaJ' expeliència.

PREMIS I CONCURSOS

La Fundació Santa Maria ha convocat el
concurs de narrativa infantil i juvenil en
català El vaixell de vapor. El termini de
presentació d'originals finalitza el IS de
setembre. L'adreça de la Fundació Santa
Maria és la següent: Carrer del Doctor Iz
quierdo, 125, 3r. 28007 Madrid. Aquesta
institució també té concursos de literatura en
castellà, un d'articles, reportatges, progra
mes de ràdio i televisió sobre pedagogia;
assaig pedagògic i d'il·lustracions per a lli
bres infantils.
Premis Ciutat de Silla: de fotografia, cò
mics i narrativa infantil ijuvenil. Fins al
30 d'abril al Centre d'Informació Juvenil.
Carrer del Doctor Fleming s/n. 46460 Silla
(València).

El Ministeri de Treball iSeguretat Social
atorgarà premis a tesis doctorals. Cal
presentar-les abans del 30 d'abril al
ministeri citat: Av. de Bethencourt, 4.
28003 Madrid.
El Ministeri de Relacions amb les Corts
concedeix el Premi Adolfo Posada a
treballs sobre teoria de la Constitució
i Dret Públic. Cal remetre 'Is a la
institució esmentada: Complejo de la
Moncloa. Edificio INtA. 28040 Madrid.
abans del 31 de gener de 1993.

VIATGES

L'Institut Valencià de la Joventut, a través
del seu programa València a l'Expo '92,
possibilitarà l'assistència de joves
valencians a l'Exposició Universal de
Sevilla, en tres toms, durant els mesos de
maigi juny. Aquelles persones interessades
poden recaptar-ne més informació a
l'oficina del TIVE, situad¡¡ al número I
del carrer de Balmes, de Castelló de la

Plana.

Els/les estudiants interessats/des a

obtenir més informació sobre aquestes
i altres convocatò.;es podeu adreçar

vos al Servei d'Informació i

Assessorament a l'Estudiant (SIAE)

del vostre campus respectiu.
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La maqueta, a
Penyeta Roja

La maqueta de la futura ciutat
universitària i els plànols

urbanístics estan exposats al
vestíbul del campus de Penyeta

Roja. Aquesta mostra és una part
de l'exposició que sota el títol

Construïm la Universitat, va
recólTer les principals ciutats de les

comarques castellonenques. El
projecte va ser dissenyat per

l'Oficina d'Obres i Projectes de la
Jaume I i l'arquitecte Antonio

Femandez Alba.
Els estudiants poden contemplar el projecte urbanístic

•

T'INTERESSA SABER

Aniversari musical
PíNDOLES

1
• L'Equip de Govern ha nomenat el
professor Frederic Chaume coordi
nador del Departament de Filologia.
Com a secretari d'aquest departan1ent I
actuarà el professorJosé RamónInsa.

• El Departament d'Humanitats i el
Vice-rectoratd'Estudiants, Innovació
Educativa i Assistència Universitària
han organitzat, per al dimecres 19 de
febrer a les 12'30 hores a la sala de
juntes del campus de la CatTetera de
Bon"iol, la conferència titulada «El
quart poder a l'Europa del segle
XIX». La impartiran els pofessors de
la Facultat de Ciències de la
Informació del CEU San Pablo de
València: Antonio Laguna,
Francesc Andreu Martínez GaUe
go i la professora Inmaculada Rius,
també del mateix centre.

• El Departament de Filologia infor
ma que, amb vista al segon semestre,
l'assignatura d'Anglès per a fins
específics es desdobla en dos grups:
un per als alumnes de Filologia
Anglesa i un altre per als estudiants
que hagen elegit aquesta assignatura
com a matèria de lliure configuració.
El primergmp tindrà classes el dimatts
a les 8 hores, el dijous a les 14 i el
divendres a les 12; els segon, el dimarts,
dijous i divendres a les 14 hores.

aquesta actuació commemorativa.En complir-se el primer aniversari
de la promulgació de la Llei de Creació
de la Universitat Jaume l, s'ha organi- Convèni amb la Filharmònica
tzat un concelt de piano a càrrec del La Societat Filharmònica de Caste
músic i compositor venecià Brenno Iló ha signat un conveni amb la Jaume
Ambrosini, guardonat en nombrosos l, que pennet a tots els membres de la
certàmens internacionals. Se celebra- comunitat universitària, estudiants,
rà dijous 27 de febrer, a les 19'45 hores professors i personal d'administració i
al Teatre Principal. Ambrosini inter- serveis disposa.rd'entrades perals con
pretarà obres de Beethoven, Debussy, celts del programa Música '92 i passes
Berg i Sheriff. Els estudiants, PDl i defavor per als concerts que organitza
PAS i un acompanyant tenen accés la Societat. Tant les entrades com els
lliure al concert només presentant el passes es poden recollir al SIAE, un
camet universitari. Els oembres de la dia abans de les actuacions. No
Societat Filharmònica tenen aquest s'admeten reserves de localitats i s'hi
mateix avantatge. ha de deixar el carnet universitari. Els

El públic en general podrà adquirir passes s'han de tomar a l'endemà del
les seues localitats a les taquilles del concert i llur pèrdua suposarà la seua
teatre una hora abans que comenc_e__an_ul_·l_a_c_ió._a_l_Jt_o_m_à_ti_c_a. _

~J

Miniesports
La Universitat Jaume I organitzarà,

durant els dies 11 i 12 d'abril, la l
Trobada Esportiva d'Universitats Pe
tites de la Mediterrània, dirigida a
centres amb una matricula infelior a
15.000 estudiants. El bàsquet a 3 ju
gadors i el rugbi a 7 jugadors, dos
esports tradicionalment universitaris,
serviran de canal de comunicació i via
lúdica entre les universitats Jaume l,
la Pompeu Fabra i la Ramon Llull, de
Barcelona, i la Universitat de les Illes
Balears.

Jazz per a tots
L'acord subscrit entre la Jaume I i el

club de jazz Café del Mar permet tQts
els membres de la comunitat uni
versitària de gaudirdels avantages dels
socis d'aquest club tan sols presentant
el carnet universitari. A més a més, el
cicle Universijazz pennetrà d'assistir
dimecres, dia 12, a un concert de la
València Blues Band i a una sessió
didàctica sobre la música blues.
L'actuació tindrà lloc a les 22' 30 hores
a l'Hotel del Golf del Grau de Caste
lló.



HUMANITATS

IIlFÏ~ormatiu
CANDIDATS ELECTES A LES UNITATS PRE-DEPARTAMENTALS

•• •• ••

• Eva Masip Vicente
• Eduardo Bolinches Martínez
• Jorge Molina Rubio
• Nacho Beltnín Viciano
• Lourdes Codes Flores

CIENCIES
EXPERIMENTALS

• Cristina Esteban Adelantado
• Luis Oria Domènech
• Diana Nebot Perea
• José Luis Roda Traver
• Abel Ros Ros

L
MATEMATJOUES I

INFORMATICA

• Eva Masip Vicente
• Eduardo Bolinches Martínez
• Luis Oria Domènech
• Cristina Esteban Adelantado
• Diana Nebot Perea
• Abel Ros Ros
• Antonio Molina Gutiérrez
• Juan Ramón Pons Chust
• Albert Gimeno Garijo
• Magdalena Codes Flores

--

Unes eleccions
altament
participatives

La participació dels
estudiants en les eleccions a
representants d'Unitats Pre
departamentals, celebrades el
passat dia 21 de gener, pot
considerar-se molt alta. AI
Campus de Penyeta Roja va
votar al voltant d'un 30 per
cent dels estudiants censats.
AI del can'er Herrero, la xifra
se situa en més d'un 20 per
cent i al Campus de la
carretera de Borriol fou on es
registrà una abstenció més
alta.

De l'anàlisi d'aquestes
xifres es desprèn que els
alumnes matriculats en les
noves titulacions -els que han
accedit per primera vegada a
la Universitat- són els que
més interés han demostrat
per integrar-se en la
dinàmica interna i de
funcionament de la Jaume I.

Així, la seua presència no
serà testimonial, sinó que els
propis estudiants jugaran un
paper decisiu en
l'organització de la docència,
l'estructuració dels plans
d'estudis i la programació de
la investigació científica.

La jornada electoral
transcorregué dins de la
normalitat més absoluta.

• Rodrigo Valem Nisimblath
• Pilar Vidal Monferrer
• Lourdes Codes Flores
• Òscar Llorens i García
• Alicia Gil Gómez

• Eva Masip Vicente
• Eduardo Bolinches Martínez
• Jorge Molina Rubio
• Nacho Beltnin Viciano
• Lourdes Codes Flores
• Joan Ramon Roig
• Rafael Codes Flores
• Ana B. Vazquez Hernandez

PSICOLOGIA

• Mónica Jurado García
• Juan Emilio Adrian SelTano
• Didac Margaix Arnal
• Magdalena Codes Flore

EDUCACIÓ

/
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• Magdalena Codes Flores

I

_~L __

• Eva Masip Vicente
• Eduardo Bolinches Martínez

I

· Magdalena Codes Flores
• Rodrigo Valero Nisimblath
• Clemente Gil Guardiola

Il

• Luciano Belinchón López
• Ana María Bellés Escrig


