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RESOLUCIó, on 4 DE MAIG DEL 201s, DE LA vICERRECTORA D'ESTUDIS DE
posrcRAu DE LA UNIvERSITAT DE v¡.1Éxcr¡. PER LA QUE E! coNvoQUEN
ELECCIONS A REPRESENTANTS D'ESTUDIANTS EN EL COMITE DE DIRECCIO
DE L'ESCOLA DE DOCTORAT

Vist que mitjan Decret 3312015, de 20 de marg, del Consell, es va autoritzar la creació de
I'escola de Doctorat de la Universitat de Valéncia.

Vist que I'article 4.2 f) del Reglament de Régim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat
de Valéncia, aprovat midan Acord 9712014 del Consell de Govern, de 24 de juny, senyala que el
Comité de Direcció estará integrat, entre altres, per "sis representants dels doctorands i
doctorandes, elegits de conformitat amb les previsions del Reglament electoral general, entre
l'alumnat matriculat en els programes de doctorat".

Vist que d'acord amb I'article 6.2.1 del Reglament Electoral General, aprovat mitjan Acord
412014 del Claustre de la Universitat de Valéncia, correspon a la persona responsable del centre
larealització de la convocatória.

Atés que en aquestos moments, i d'acord amb alld previst a la disposició transitdria segona del
Reglament de régim intern de I'escola "en tant que no estiguen designats els drgans
unipersonals les seues funcions seran assumides pel Vicerector o Vicerectora en matéria de
postgrau".

Així doncs, vistos els preceptes de general aplicació en matéria electoral a la Universitat de
Valéncia, aquest Vicerectorat en exercici de la seua competéncia,

RESOL

Primer.- Convocar eleccions per a 1'elecció de 6 representants dels doctorands i doctorandes
matriculats en els Programes de Doctorat 9912011, en el Comité de Direcció de I'escola.

Segon.- Aprovar el calendari electoral que figura com annex a la present resolució.

Tercer.- Sotmetre a exposició pública durant el termini de 20 dies naturals el cens electoral.

De conformitat amb el que estableix l'article 18.1 del Reglament Electoral General, aprovat
mitjan Acord 412014 del Claustre de la Universitat de Valéncia, el present acte, que no
exhaureix la via administrativa, podrir ser recorregut davant la Junta Electoral General de la
Universitat de Valéncia en el termini dels dos dies sesüents a la seua publicació.

La Vicerectora d'Estudis de Postsrau de la Universitat de Valéncia
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Rosa María MARIN SAEZ
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Eleccions Gomite de Direcció Escola Doctoral
[28 de maig de 2O15)

Calendari Electoral

colyocl!-Q¡le pgl lq v_i9-e-I_q9!_o-Lq d:E9!9di9 de Pg$elgy.
Publjeqe!_ó delps"q I $ist dslpg{pde {9 ryetgm4iQ-1l-cel-q.
Inici del període de presentació de candidatures individuals

11-05-2015 (di l luns) Finalització del termini de reclamacions al cens (fins a les
l4 hores)

l3-05-2015 (dimecres) Finalització del termini de presentacions de candidatures
individuals (fins les l4 hores)
Resolucions reclamacions al cens

16-05-2015 (dissabte) Finalització deltermini de reclamacions o esmenes a la
candidatura
Proc lamació defi nitiva candidatures
Es procedeix a la impressió de les paperetes i a la provisió
de sobres
Inici campanya electoral
Finalització del termini per a proposar a la persona
responsable del col'legi electoral interventors o
interventores o apoderats o apoderades
Finalització del termini per a justificar la impossibilitat de
formar Dart de la mesa electoral

t9-05-2015 (dimarts) In ic i  del  vot ant ic ipat

27-05-2015 (dimecres) Finalització del termini de votació anticipada (fins a les 14
hores)

28-05-2015 (dijous) A les 9.30 hores: Constitució de les meses electoral i
retirada de propaganda electoral
Entre les 10 i 18 hores: Votació
Desorés de les l8 hores: Escrutini

29-05-20 1 5 (divendres) Proclamació provisional dels resultats

02-06-2015 (dimarts) Finalització del període de reclamacions als resultats
provisionals

04-06-2015 Proclamació definitiva dels resultats
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