
Gestió Acadèmica
Tràmits d’expedients i informació sobre estudis, 
intercanvis, pràctiques, beques, etc. Horari: De dll a 
dv de 10h a 13h i de 16h a 18:30.  Agost consultar.

Suport Logístic (Slipi)
Informació general, consigna, bústies de professo·
rat, gestió d’espais i reserves, lliurament del carnet 
d’estudiant i de l’agenda, farmaciola i ajut en 
general. Horari: De dll a dv de 8h a 21h. Juliol de 9h a 
20h. Agost tancat.

Servei d’Informàtica Distribuïda 
de Ciències Socials (SID)
Servei encarregat d’atendre les necessitats 
d’assistència i de suport informàtic a la docència, 
la recerca i la gestió. 
Aules d’informàtica del SID (Sales A-B-C) i
Laboratori d’Idiomes i Aula Multimèdia (LIAM): 
Torre de la biblioteca de Ciències Socials, Edifici B (P -1). 

Biblioteca de Ciències Socials
Consta de 4 plantes i disposa d’un fons amb més 
de 200.000 monografies, 9.500 títols de publica·
cions periòdiques i més de 3.800 títols de revistes 
digitals. Es poden realitzar gestions i consultes a 
través del web de la biblioteca.
Horari: Planta 0 i -1, de dll a dv de 8:30h a 21h.  
Planta -2 i -3, tot l’any 24h al dia.

Servei de reprografia
Horari: de dll a dv de 9h a 14h i de 15h a 19h.

93 581 12 21 / 93 581 38 24
ga.politiques.sociologia@uab.cat

93 581 12 02
slipi.politiques.sociologia@uab.cat

93 581 12 05
sid.socials@uab.cat

93 581 18 01
www.uab.cat/bib

Els serveis de la Facultat Els departaments

La docència a la Facultat es nodreix, principalment, 
dels següents departaments:

Departament de Ciència Política i Dret Públic 
93 581 17 67 d.c.politica@uab.cat http://cpdp.uab.es

Departament de Sociologia 
93 581 11 52 d.sociologia@uab.cat www.uab.cat/departament/sociologia

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
93 581 13 00 d.dret.public@uab.cat  
www.uab.cat/departament/dret-public-ciencies-historicojuridiques/

La Facultat també rep l’assistència docent de 
7 departaments més:
• Departament de Matemàtiques • Departament 
d’Economia i Història Econòmica • Departament 
d’Economia Aplicada • Departament de Traducció i 
Interpretació • Departament de Geografia • Departament 
d’Història Moderna i Contemporània • Departament 
d’Antropologia Social i Cultural

El Claustre d’Universitat
Òrgan màxim de representació de la comunitat 
universitària. Els representants dels estudiants 
són renovats cada 2 anys. Actualment, la Facul-
tat hi té 4 estudiants.

La Junta de Facultat
Els estudiants tenen una representació de 
15 membres i són renovats anualment.

El Consell d’Estudiants
Òrgan assessor que formula, recull i transmet 
les propostes sobre el funcionament de 
l’activitat docent i vetlla per garantir la seva 
qualitat acadèmica; dóna suport a les associa·
cions d’estudiants de la Facultat i gestiona el 
local d’estudiants. Està format per 12 persones 
delegades de curs, els 15 estudiants membres de 
la Junta de Facultat, els 4 estudiants membres 
del Claustre d’Universitat i un portaveu de cada 
una de les associacions de la Facultat.  
Local B1-165   93 581 25 16

La Comissió per la Igualtat
Comissió permanent de caràcter consultiu 
que vetlla pel seguiment, a la Facultat, de les 
disposicions i les conclusions de l’Observatori 
per la Igualtat de la UAB; canalitza les demandes 
o suggeriments d’estudiants, professorat i PAS 
en temes d’igualtat i promou la sensibilització al 
conjunt de la Facultat. Està formada per 5 perso-
nes, dues de les quals són estudiants. 

Coordinador 
francesc.serra@uab.cat

Les associacions d’estudiants
Les associacions reconegudes per la Facultat són:
UNANIMUN – Associació d’Estudiants per les 
Relacions Internacionals i els Models de les Na·
cions Unides. unanimun@uab.cat  www.unanimun.
blogspot.com
REPOSOC – Revista de Polítiques i Sociologia 
reposoc@gmail.com  reposocdigital.wordpress.com

Les associacions de representació 
estudiantil
EPICA 
epicauab@gmail.com
Estudiants de polítiques i sociologia (EPS) 
epsuab@gmail.com
Assemblea de la Facultat de Ciències Polítiques 
i de Sociologia. a.e.politiquesisociologia@gmail.com 

L’associació d’antics estudiants (Alumni)
Associació que neix el curs 2010-2011 amb 
l’objectiu, d’una banda, de posar en contacte i 
crear una xarxa d’antics estudiants i, de l’altra, 
com a instrument d’orientació per la Facultat a 
l’hora d’establir els criteris de professionalitza·
ció dels seus estudiants. alumnifcps@uab.cat

L’Edifici d’Estudiants (ETC)
Espai de trobada, creació, producció i partici·
pació que disposa de locals, sala d’actes, cine·
ma, teatre, sala d’assaig, sales de reunió i sala 
d’informàtica. L’ETC dóna suport a les diverses 
iniciatives dels membres de la comunitat uni·
versitària de la UAB. 

La participació dels estudiants

Guia d’acollida 
als estudiants
La Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia 

Punt de Serveis de 
l’Edifici d’Estudiants
Plaça Cívica.
93 581 10 21
punt.serveis@uab.cat
etc.uab.cat93 581 17 85



La Facultat de Ciències Polítiques i 
de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), situada 
al campus de Bellaterra, neix l’any 1985 
i és el primer centre universitari creat 
per la Generalitat de Catalunya  
(Decret 233/1985 de 23 de juliol).

El curs 1986-1987 inicia la seva activitat 
docent amb una oferta formativa de 
segon cicle. A partir del curs 1992-1993, 
la Facultat passa a oferir dues llicencia·
tures diferenciades: Ciències Polítiques 
i de l’Administració, i Sociologia.

El curs 2004-2005, amb la voluntat 
d’iniciar l’adaptació dels estudis a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES), 
es posen en marxa les proves pilot. 
Després de cinc anys de treball, debat i 
reflexió, des del curs 2009-2010,  
s’ofereix el grau en Ciència Política i 
Gestió Pública i el grau en Sociologia.

L’estructura organitzativa

D’acord amb el Reglament de la Facultat, 
aprovat pel Consell de Govern el 24 de 
setembre del 2004, els òrgans de govern 
són la Junta de Facultat i el degà/na i el 
seu equip.

La Junta de Facultat: Òrgan col·legiat de 
govern de la facultat que compta amb el 
suport d’unes comissions permanents 
que actuen com a òrgans assessors.  
La Junta està formada per 50 membres i 
el seu mandat té una durada de 3 anys.

El degà o la degana: Persona elegida per 
la Junta de Facultat per exercir les fun·
cions de representació, direcció i gestió 
ordinària de la facultat. Compta amb el 
suport d’un equip format pels vicede·
gans/es, els coordinadors/es d’estudis i 
el secretari/a. El seu mandat és de tres 
anys i només és renovable per un perío·
de consecutiu.

La facultat Els estudis

El curs 2009-2010 s’implanta el grau de Ciència 
Política i Gestió Pública i el grau de Sociologia,  
que durant els propers anys conviuran amb les 
antigues llicenciatures i els estudis de grau propis.

Les consultes i reclamacions cal fer-les 
a través dels coordinadors/es de titulació:

Guies docents
És un recurs elaborat pel professor responsable de 
cada assignatura en el qual s’estableix la informació 
bàsica sobre la docència, l’aprenentatge i els meca·
nismes d’avaluació que l’alumnat ha de conèixer. Per 
accedir a les guies docents de les diferents matèries, 
consultar l’apartat Estudis al web de la Facultat.

Campus virtual i 
correu electrònic institucional
El campus virtual és una eina telemàtica d’ús 
imprescindible per seguir correctament el desen·
volupament de les assignatures. El correu electrò·
nic institucional és l’eina de comunicació oficial 
entre l’alumne i el professor. S’hi accedeix a través 
de la Intranet de la universitat.

Les tutories d’arrelament
És una tutoria personalitzada amb l’objectiu de 
facilitar a l’alumnat que ho precisi l’adaptació al 
món universitari, en qüestions primordialment 
acadèmiques, però també d’assessorament o 
orientació en el pla més personal. Per tant, són 
sessions tutoritzades fonamentalment orientades 
a l’alumne/a que, transcorregut un primer temps, 
sent la necessitat de revisar o refermar la seva 
elecció dels estudis en curs.

El programa d’excel·lència
És un acompanyament personalitzat i voluntari 
que consisteix en l’oferiment d’orientació acadè·
mica i personal. El tutor/a es converteix en l’inter·
mediari entre l’estudiant i l’assoliment de l’excel·
lència acadèmica i professional, si cal, portant·lo 
més enllà de l’oferta formal i proposant estratègies 
formatives complementàries. Mitjançant les tuto·
ries d’excel·lència, es pretén que l’alumnat tingui 
l’oportunitat de crear una xarxa de relacions en el 
món acadèmic internacional.

Els màsters oficials
La Facultat ofereix 7 màsters oficials. Per a més 
informació, consulteu l’apartat Estudis al web de la 
Facultat: 
• Gestió pública • Investigació en sociologia aplicada 

• Joventut i Societat • Participació i polítiques locals 

• Ciència política • Relacions internacionals, seguretat 
i desenvolupament • Treball i política social

Mobilitat i intercanvi
La Facultat ofereix diversos programes de mobili·
tat i intercanvi als seus estudiants. Per a més infor·
mació, consulteu l’apartat Mobilitat i intercanvi 
del web de la Facultat.

El calendari
El calendari acadèmic i el calendari d’avaluacions 
es pot consultar al web de la Facultat.

Vicedegà de Relacions 
Institucionals
francesc.serra@uab.cat

Oficina d’Intercanvis–Gestió 
acadèmica 
intercanvis.politiques@uab.cat

51% 30%

9%

10%

Estudiants 
(Elecció anual) 

Personal  
d’administració 
i serveis

Junta de 
Facultat 
50 membres

Equip de deganat 
Degà, Secretari/a, Vicedegans/es, Coordinadors/es 

Comissió d’Ordenació 
Acadèmica

Comissió de Relacions 
Institucionals

Comissió d’Economia 
i Serveis

Comissió de 
Màsters

Personal no funcionari i 
becaris

Personal docent 
i investigador 

Ciència Política i Gestió Pública
alex.casademunt@uab.cat
93 581 24 11

Sociologia 
xavier.rambla@uab.cat
93 581 24 11

Ciència Política i Gestió Pública
alex.casademunt@uab.cat 
93 581 24 31

Sociologia
mariaesther.fernandez@uab.cat 
93 581 40 93

Ciència Política i Gestió Pública
alex.casademunt@uab.cat             
93 5812431

Sociologia
mariaesther.fernandez@uab.cat   
93 5814093

www.uab.cat/politiques-sociologia

www.uab.cat/politiques-sociologia

intranet.uab.es

www.uab.cat/politiques-sociologia

Adreces d’interès
Web Facultat:

www.uab.cat/politiques-sociologia

Intranet de la UAB:
https://intranet.uab.es/

Web UAB:
www.uab.cat

Butlletí de la Facultat:
http://butlletipolitiquessociologia.uab.cat

Directori de graduats:
http://158.109.129.18/exalumnes/index.asp

Glossari de l’Espai Europeu d’Educació Superior:
http://www.upc.edu/slt/glosEEES/

Telèfons d’interès
Servei de Seguretat i Vigilància: 93 581 25 25

Servei Assistencial de Salut (SAS): 93 581 18 00
Equip de Primers Auxilis (EPA): 93 581 12 02



La Facultat de Ciències Polítiques i 
de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), situada 
al campus de Bellaterra, neix l’any 1985 
i és el primer centre universitari creat 
per la Generalitat de Catalunya  
(Decret 233/1985 de 23 de juliol).

El curs 1986-1987 inicia la seva activitat 
docent amb una oferta formativa de 
segon cicle. A partir del curs 1992-1993, 
la Facultat passa a oferir dues llicencia·
tures diferenciades: Ciències Polítiques 
i de l’Administració, i Sociologia.

El curs 2004-2005, amb la voluntat 
d’iniciar l’adaptació dels estudis a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES), 
es posen en marxa les proves pilot. 
Després de cinc anys de treball, debat i 
reflexió, des del curs 2009-2010,  
s’ofereix el grau en Ciència Política i 
Gestió Pública i el grau en Sociologia.

L’estructura organitzativa

D’acord amb el Reglament de la Facultat, 
aprovat pel Consell de Govern el 24 de 
setembre del 2004, els òrgans de govern 
són la Junta de Facultat i el degà/na i el 
seu equip.

La Junta de Facultat: Òrgan col·legiat de 
govern de la facultat que compta amb el 
suport d’unes comissions permanents 
que actuen com a òrgans assessors.  
La Junta està formada per 50 membres i 
el seu mandat té una durada de 3 anys.

El degà o la degana: Persona elegida per 
la Junta de Facultat per exercir les fun·
cions de representació, direcció i gestió 
ordinària de la facultat. Compta amb el 
suport d’un equip format pels vicede·
gans/es, els coordinadors/es d’estudis i 
el secretari/a. El seu mandat és de tres 
anys i només és renovable per un perío·
de consecutiu.

La facultat Els estudis

El curs 2009-2010 s’implanta el grau de Ciència 
Política i Gestió Pública i el grau de Sociologia,  
que durant els propers anys conviuran amb les 
antigues llicenciatures i els estudis de grau propis.

Les consultes i reclamacions cal fer-les 
a través dels coordinadors/es de titulació:

Guies docents
És un recurs elaborat pel professor responsable de 
cada assignatura en el qual s’estableix la informació 
bàsica sobre la docència, l’aprenentatge i els meca·
nismes d’avaluació que l’alumnat ha de conèixer. Per 
accedir a les guies docents de les diferents matèries, 
consultar l’apartat Estudis al web de la Facultat.

Campus virtual i 
correu electrònic institucional
El campus virtual és una eina telemàtica d’ús 
imprescindible per seguir correctament el desen·
volupament de les assignatures. El correu electrò·
nic institucional és l’eina de comunicació oficial 
entre l’alumne i el professor. S’hi accedeix a través 
de la Intranet de la universitat.

Les tutories d’arrelament
És una tutoria personalitzada amb l’objectiu de 
facilitar a l’alumnat que ho precisi l’adaptació al 
món universitari, en qüestions primordialment 
acadèmiques, però també d’assessorament o 
orientació en el pla més personal. Per tant, són 
sessions tutoritzades fonamentalment orientades 
a l’alumne/a que, transcorregut un primer temps, 
sent la necessitat de revisar o refermar la seva 
elecció dels estudis en curs.

El programa d’excel·lència
És un acompanyament personalitzat i voluntari 
que consisteix en l’oferiment d’orientació acadè·
mica i personal. El tutor/a es converteix en l’inter·
mediari entre l’estudiant i l’assoliment de l’excel·
lència acadèmica i professional, si cal, portant·lo 
més enllà de l’oferta formal i proposant estratègies 
formatives complementàries. Mitjançant les tuto·
ries d’excel·lència, es pretén que l’alumnat tingui 
l’oportunitat de crear una xarxa de relacions en el 
món acadèmic internacional.

Els màsters oficials
La Facultat ofereix 7 màsters oficials. Per a més 
informació, consulteu l’apartat Estudis al web de la 
Facultat: 
• Gestió pública • Investigació en sociologia aplicada 

• Joventut i Societat • Participació i polítiques locals 

• Ciència política • Relacions internacionals, seguretat 
i desenvolupament • Treball i política social

Mobilitat i intercanvi
La Facultat ofereix diversos programes de mobili·
tat i intercanvi als seus estudiants. Per a més infor·
mació, consulteu l’apartat Mobilitat i intercanvi 
del web de la Facultat.

El calendari
El calendari acadèmic i el calendari d’avaluacions 
es pot consultar al web de la Facultat.
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francesc.serra@uab.cat

Oficina d’Intercanvis–Gestió 
acadèmica 
intercanvis.politiques@uab.cat

51% 30%

9%

10%

Estudiants 
(Elecció anual) 

Personal  
d’administració 
i serveis

Junta de 
Facultat 
50 membres

Equip de deganat 
Degà, Secretari/a, Vicedegans/es, Coordinadors/es 

Comissió d’Ordenació 
Acadèmica

Comissió de Relacions 
Institucionals

Comissió d’Economia 
i Serveis

Comissió de 
Màsters

Personal no funcionari i 
becaris

Personal docent 
i investigador 

Ciència Política i Gestió Pública
alex.casademunt@uab.cat
93 581 24 11

Sociologia 
xavier.rambla@uab.cat
93 581 24 11

Ciència Política i Gestió Pública
alex.casademunt@uab.cat 
93 581 24 31

Sociologia
mariaesther.fernandez@uab.cat 
93 581 40 93

Ciència Política i Gestió Pública
alex.casademunt@uab.cat             
93 5812431

Sociologia
mariaesther.fernandez@uab.cat   
93 5814093

www.uab.cat/politiques-sociologia

www.uab.cat/politiques-sociologia

intranet.uab.es

www.uab.cat/politiques-sociologia

Adreces d’interès
Web Facultat:

www.uab.cat/politiques-sociologia

Intranet de la UAB:
https://intranet.uab.es/

Web UAB:
www.uab.cat

Butlletí de la Facultat:
http://butlletipolitiquessociologia.uab.cat

Directori de graduats:
http://158.109.129.18/exalumnes/index.asp

Glossari de l’Espai Europeu d’Educació Superior:
http://www.upc.edu/slt/glosEEES/

Telèfons d’interès
Servei de Seguretat i Vigilància: 93 581 25 25

Servei Assistencial de Salut (SAS): 93 581 18 00
Equip de Primers Auxilis (EPA): 93 581 12 02



La Facultat de Ciències Polítiques i 
de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), situada 
al campus de Bellaterra, neix l’any 1985 
i és el primer centre universitari creat 
per la Generalitat de Catalunya  
(Decret 233/1985 de 23 de juliol).
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segon cicle. A partir del curs 1992-1993, 
la Facultat passa a oferir dues llicencia·
tures diferenciades: Ciències Polítiques 
i de l’Administració, i Sociologia.

El curs 2004-2005, amb la voluntat 
d’iniciar l’adaptació dels estudis a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES), 
es posen en marxa les proves pilot. 
Després de cinc anys de treball, debat i 
reflexió, des del curs 2009-2010,  
s’ofereix el grau en Ciència Política i 
Gestió Pública i el grau en Sociologia.

L’estructura organitzativa

D’acord amb el Reglament de la Facultat, 
aprovat pel Consell de Govern el 24 de 
setembre del 2004, els òrgans de govern 
són la Junta de Facultat i el degà/na i el 
seu equip.

La Junta de Facultat: Òrgan col·legiat de 
govern de la facultat que compta amb el 
suport d’unes comissions permanents 
que actuen com a òrgans assessors.  
La Junta està formada per 50 membres i 
el seu mandat té una durada de 3 anys.

El degà o la degana: Persona elegida per 
la Junta de Facultat per exercir les fun·
cions de representació, direcció i gestió 
ordinària de la facultat. Compta amb el 
suport d’un equip format pels vicede·
gans/es, els coordinadors/es d’estudis i 
el secretari/a. El seu mandat és de tres 
anys i només és renovable per un perío·
de consecutiu.

La facultat Els estudis

El curs 2009-2010 s’implanta el grau de Ciència 
Política i Gestió Pública i el grau de Sociologia,  
que durant els propers anys conviuran amb les 
antigues llicenciatures i els estudis de grau propis.

Les consultes i reclamacions cal fer-les 
a través dels coordinadors/es de titulació:

Guies docents
És un recurs elaborat pel professor responsable de 
cada assignatura en el qual s’estableix la informació 
bàsica sobre la docència, l’aprenentatge i els meca·
nismes d’avaluació que l’alumnat ha de conèixer. Per 
accedir a les guies docents de les diferents matèries, 
consultar l’apartat Estudis al web de la Facultat.

Campus virtual i 
correu electrònic institucional
El campus virtual és una eina telemàtica d’ús 
imprescindible per seguir correctament el desen·
volupament de les assignatures. El correu electrò·
nic institucional és l’eina de comunicació oficial 
entre l’alumne i el professor. S’hi accedeix a través 
de la Intranet de la universitat.

Les tutories d’arrelament
És una tutoria personalitzada amb l’objectiu de 
facilitar a l’alumnat que ho precisi l’adaptació al 
món universitari, en qüestions primordialment 
acadèmiques, però també d’assessorament o 
orientació en el pla més personal. Per tant, són 
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més enllà de l’oferta formal i proposant estratègies 
formatives complementàries. Mitjançant les tuto·
ries d’excel·lència, es pretén que l’alumnat tingui 
l’oportunitat de crear una xarxa de relacions en el 
món acadèmic internacional.
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Autònoma de Barcelona (UAB), situada 
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L’estructura organitzativa
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a través dels coordinadors/es de titulació:

Guies docents
És un recurs elaborat pel professor responsable de 
cada assignatura en el qual s’estableix la informació 
bàsica sobre la docència, l’aprenentatge i els meca·
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entre l’alumne i el professor. S’hi accedeix a través 
de la Intranet de la universitat.

Les tutories d’arrelament
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mica i personal. El tutor/a es converteix en l’inter·
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Gestió Acadèmica
Tràmits d’expedients i informació sobre estudis, 
intercanvis, pràctiques, beques, etc. Horari: De dll a 
dv de 10h a 13h i de 16h a 18:30.  Agost consultar.

Suport Logístic (Slipi)
Informació general, consigna, bústies de professo·
rat, gestió d’espais i reserves, lliurament del carnet 
d’estudiant i de l’agenda, farmaciola i ajut en 
general. Horari: De dll a dv de 8h a 21h. Juliol de 9h a 
20h. Agost tancat.

Servei d’Informàtica Distribuïda 
de Ciències Socials (SID)
Servei encarregat d’atendre les necessitats 
d’assistència i de suport informàtic a la docència, 
la recerca i la gestió. 
Aules d’informàtica del SID (Sales A-B-C) i
Laboratori d’Idiomes i Aula Multimèdia (LIAM): 
Torre de la biblioteca de Ciències Socials, Edifici B (P -1). 

Biblioteca de Ciències Socials
Consta de 4 plantes i disposa d’un fons amb més 
de 200.000 monografies, 9.500 títols de publica·
cions periòdiques i més de 3.800 títols de revistes 
digitals. Es poden realitzar gestions i consultes a 
través del web de la biblioteca.
Horari: Planta 0 i -1, de dll a dv de 8:30h a 21h.  
Planta -2 i -3, tot l’any 24h al dia.

Servei de reprografia
Horari: de dll a dv de 9h a 14h i de 15h a 19h.

93 581 12 21 / 93 581 38 24
ga.politiques.sociologia@uab.cat

93 581 12 02
slipi.politiques.sociologia@uab.cat

93 581 12 05
sid.socials@uab.cat

93 581 18 01
www.uab.cat/bib

Els serveis de la Facultat Els departaments

La docència a la Facultat es nodreix, principalment, 
dels següents departaments:

Departament de Ciència Política i Dret Públic 
93 581 17 67 d.c.politica@uab.cat http://cpdp.uab.es

Departament de Sociologia 
93 581 11 52 d.sociologia@uab.cat www.uab.cat/departament/sociologia

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
93 581 13 00 d.dret.public@uab.cat  
www.uab.cat/departament/dret-public-ciencies-historicojuridiques/

La Facultat també rep l’assistència docent de 
7 departaments més:
• Departament de Matemàtiques • Departament 
d’Economia i Història Econòmica • Departament 
d’Economia Aplicada • Departament de Traducció i 
Interpretació • Departament de Geografia • Departament 
d’Història Moderna i Contemporània • Departament 
d’Antropologia Social i Cultural

El Claustre d’Universitat
Òrgan màxim de representació de la comunitat 
universitària. Els representants dels estudiants 
són renovats cada 2 anys. Actualment, la Facul-
tat hi té 4 estudiants.

La Junta de Facultat
Els estudiants tenen una representació de 
15 membres i són renovats anualment.

El Consell d’Estudiants
Òrgan assessor que formula, recull i transmet 
les propostes sobre el funcionament de 
l’activitat docent i vetlla per garantir la seva 
qualitat acadèmica; dóna suport a les associa·
cions d’estudiants de la Facultat i gestiona el 
local d’estudiants. Està format per 12 persones 
delegades de curs, els 15 estudiants membres de 
la Junta de Facultat, els 4 estudiants membres 
del Claustre d’Universitat i un portaveu de cada 
una de les associacions de la Facultat.  
Local B1-165   93 581 25 16

La Comissió per la Igualtat
Comissió permanent de caràcter consultiu 
que vetlla pel seguiment, a la Facultat, de les 
disposicions i les conclusions de l’Observatori 
per la Igualtat de la UAB; canalitza les demandes 
o suggeriments d’estudiants, professorat i PAS 
en temes d’igualtat i promou la sensibilització al 
conjunt de la Facultat. Està formada per 5 perso-
nes, dues de les quals són estudiants. 

Coordinador 
francesc.serra@uab.cat

Les associacions d’estudiants
Les associacions reconegudes per la Facultat són:
UNANIMUN – Associació d’Estudiants per les 
Relacions Internacionals i els Models de les Na·
cions Unides. unanimun@uab.cat  www.unanimun.
blogspot.com
REPOSOC – Revista de Polítiques i Sociologia 
reposoc@gmail.com  reposocdigital.wordpress.com

Les associacions de representació 
estudiantil
EPICA 
epicauab@gmail.com
Estudiants de polítiques i sociologia (EPS) 
epsuab@gmail.com
Assemblea de la Facultat de Ciències Polítiques 
i de Sociologia. a.e.politiquesisociologia@gmail.com 

L’associació d’antics estudiants (Alumni)
Associació que neix el curs 2010-2011 amb 
l’objectiu, d’una banda, de posar en contacte i 
crear una xarxa d’antics estudiants i, de l’altra, 
com a instrument d’orientació per la Facultat a 
l’hora d’establir els criteris de professionalitza·
ció dels seus estudiants. alumnifcps@uab.cat

L’Edifici d’Estudiants (ETC)
Espai de trobada, creació, producció i partici·
pació que disposa de locals, sala d’actes, cine·
ma, teatre, sala d’assaig, sales de reunió i sala 
d’informàtica. L’ETC dóna suport a les diverses 
iniciatives dels membres de la comunitat uni·
versitària de la UAB. 

La participació dels estudiants

Guia d’acollida 
als estudiants
La Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia 

Punt de Serveis de 
l’Edifici d’Estudiants
Plaça Cívica.
93 581 10 21
punt.serveis@uab.cat
etc.uab.cat93 581 17 85
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nes, dues de les quals són estudiants. 

Coordinador 
francesc.serra@uab.cat

Les associacions d’estudiants
Les associacions reconegudes per la Facultat són:
UNANIMUN – Associació d’Estudiants per les 
Relacions Internacionals i els Models de les Na·
cions Unides. unanimun@uab.cat  www.unanimun.
blogspot.com
REPOSOC – Revista de Polítiques i Sociologia 
reposoc@gmail.com  reposocdigital.wordpress.com

Les associacions de representació 
estudiantil
EPICA 
epicauab@gmail.com
Estudiants de polítiques i sociologia (EPS) 
epsuab@gmail.com
Assemblea de la Facultat de Ciències Polítiques 
i de Sociologia. a.e.politiquesisociologia@gmail.com 

L’associació d’antics estudiants (Alumni)
Associació que neix el curs 2010-2011 amb 
l’objectiu, d’una banda, de posar en contacte i 
crear una xarxa d’antics estudiants i, de l’altra, 
com a instrument d’orientació per la Facultat a 
l’hora d’establir els criteris de professionalitza·
ció dels seus estudiants. alumnifcps@uab.cat

L’Edifici d’Estudiants (ETC)
Espai de trobada, creació, producció i partici·
pació que disposa de locals, sala d’actes, cine·
ma, teatre, sala d’assaig, sales de reunió i sala 
d’informàtica. L’ETC dóna suport a les diverses 
iniciatives dels membres de la comunitat uni·
versitària de la UAB. 

La participació dels estudiants

Guia d’acollida 
als estudiants
La Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia 

Punt de Serveis de 
l’Edifici d’Estudiants
Plaça Cívica.
93 581 10 21
punt.serveis@uab.cat
etc.uab.cat93 581 17 85
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d’assistència i de suport informàtic a la docència, 
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93 581 12 21 / 93 581 38 24
ga.politiques.sociologia@uab.cat

93 581 12 02
slipi.politiques.sociologia@uab.cat

93 581 12 05
sid.socials@uab.cat

93 581 18 01
www.uab.cat/bib

Els serveis de la Facultat Els departaments
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La Facultat de Ciències Polítiques i 
de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), situada 
al campus de Bellaterra, neix l’any 1985 
i és el primer centre universitari creat 
per la Generalitat de Catalunya  
(Decret 233/1985 de 23 de juliol).

El curs 1986-1987 inicia la seva activitat 
docent amb una oferta formativa de 
segon cicle. A partir del curs 1992-1993, 
la Facultat passa a oferir dues llicencia·
tures diferenciades: Ciències Polítiques 
i de l’Administració, i Sociologia.

El curs 2004-2005, amb la voluntat 
d’iniciar l’adaptació dels estudis a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES), 
es posen en marxa les proves pilot. 
Després de cinc anys de treball, debat i 
reflexió, des del curs 2009-2010,  
s’ofereix el grau en Ciència Política i 
Gestió Pública i el grau en Sociologia.

L’estructura organitzativa

D’acord amb el Reglament de la Facultat, 
aprovat pel Consell de Govern el 24 de 
setembre del 2004, els òrgans de govern 
són la Junta de Facultat i el degà/na i el 
seu equip.

La Junta de Facultat: Òrgan col·legiat de 
govern de la facultat que compta amb el 
suport d’unes comissions permanents 
que actuen com a òrgans assessors.  
La Junta està formada per 50 membres i 
el seu mandat té una durada de 3 anys.

El degà o la degana: Persona elegida per 
la Junta de Facultat per exercir les fun·
cions de representació, direcció i gestió 
ordinària de la facultat. Compta amb el 
suport d’un equip format pels vicede·
gans/es, els coordinadors/es d’estudis i 
el secretari/a. El seu mandat és de tres 
anys i només és renovable per un perío·
de consecutiu.

La facultat Els estudis

El curs 2009-2010 s’implanta el grau de Ciència 
Política i Gestió Pública i el grau de Sociologia,  
que durant els propers anys conviuran amb les 
antigues llicenciatures i els estudis de grau propis.

Les consultes i reclamacions cal fer-les 
a través dels coordinadors/es de titulació:

Guies docents
És un recurs elaborat pel professor responsable de 
cada assignatura en el qual s’estableix la informació 
bàsica sobre la docència, l’aprenentatge i els meca·
nismes d’avaluació que l’alumnat ha de conèixer. Per 
accedir a les guies docents de les diferents matèries, 
consultar l’apartat Estudis al web de la Facultat.

Campus virtual i 
correu electrònic institucional
El campus virtual és una eina telemàtica d’ús 
imprescindible per seguir correctament el desen·
volupament de les assignatures. El correu electrò·
nic institucional és l’eina de comunicació oficial 
entre l’alumne i el professor. S’hi accedeix a través 
de la Intranet de la universitat.

Les tutories d’arrelament
És una tutoria personalitzada amb l’objectiu de 
facilitar a l’alumnat que ho precisi l’adaptació al 
món universitari, en qüestions primordialment 
acadèmiques, però també d’assessorament o 
orientació en el pla més personal. Per tant, són 
sessions tutoritzades fonamentalment orientades 
a l’alumne/a que, transcorregut un primer temps, 
sent la necessitat de revisar o refermar la seva 
elecció dels estudis en curs.

El programa d’excel·lència
És un acompanyament personalitzat i voluntari 
que consisteix en l’oferiment d’orientació acadè·
mica i personal. El tutor/a es converteix en l’inter·
mediari entre l’estudiant i l’assoliment de l’excel·
lència acadèmica i professional, si cal, portant·lo 
més enllà de l’oferta formal i proposant estratègies 
formatives complementàries. Mitjançant les tuto·
ries d’excel·lència, es pretén que l’alumnat tingui 
l’oportunitat de crear una xarxa de relacions en el 
món acadèmic internacional.

Els màsters oficials
La Facultat ofereix 7 màsters oficials. Per a més 
informació, consulteu l’apartat Estudis al web de la 
Facultat: 
• Gestió pública • Investigació en sociologia aplicada 

• Joventut i Societat • Participació i polítiques locals 

• Ciència política • Relacions internacionals, seguretat 
i desenvolupament • Treball i política social

Mobilitat i intercanvi
La Facultat ofereix diversos programes de mobili·
tat i intercanvi als seus estudiants. Per a més infor·
mació, consulteu l’apartat Mobilitat i intercanvi 
del web de la Facultat.

El calendari
El calendari acadèmic i el calendari d’avaluacions 
es pot consultar al web de la Facultat.

Vicedegà de Relacions 
Institucionals
francesc.serra@uab.cat

Oficina d’Intercanvis–Gestió 
acadèmica 
intercanvis.politiques@uab.cat

51% 30%

9%

10%

Estudiants 
(Elecció anual) 

Personal  
d’administració 
i serveis

Junta de 
Facultat 
50 membres

Equip de deganat 
Degà, Secretari/a, Vicedegans/es, Coordinadors/es 

Comissió d’Ordenació 
Acadèmica

Comissió de Relacions 
Institucionals

Comissió d’Economia 
i Serveis

Comissió de 
Màsters

Personal no funcionari i 
becaris

Personal docent 
i investigador 

Ciència Política i Gestió Pública
alex.casademunt@uab.cat
93 581 24 11

Sociologia 
xavier.rambla@uab.cat
93 581 24 11

Ciència Política i Gestió Pública
alex.casademunt@uab.cat 
93 581 24 31

Sociologia
mariaesther.fernandez@uab.cat 
93 581 40 93

Ciència Política i Gestió Pública
alex.casademunt@uab.cat             
93 5812431

Sociologia
mariaesther.fernandez@uab.cat   
93 5814093

www.uab.cat/politiques-sociologia

www.uab.cat/politiques-sociologia

intranet.uab.es

www.uab.cat/politiques-sociologia

Adreces d’interès
Web Facultat:

www.uab.cat/politiques-sociologia

Intranet de la UAB:
https://intranet.uab.es/

Web UAB:
www.uab.cat

Butlletí de la Facultat:
http://butlletipolitiquessociologia.uab.cat

Directori de graduats:
http://158.109.129.18/exalumnes/index.asp

Glossari de l’Espai Europeu d’Educació Superior:
http://www.upc.edu/slt/glosEEES/

Telèfons d’interès
Servei de Seguretat i Vigilància: 93 581 25 25

Servei Assistencial de Salut (SAS): 93 581 18 00
Equip de Primers Auxilis (EPA): 93 581 12 02




