Qüestionari per als candidats a rector de la UPC

PRESENTACIÓ
1. Quines motivacions té per presentarse a rector precisament en aquests moments?
2. Ens pot presentar dos objectius de la seva candidatura i com pensa assolirlos?

POLÍTICA UNIVERSITÀRIA
1. Com defineix la Universitat Pública? Com defensarà i potenciarà aquest model?
2. Creu que s’ha de canviar el model de governança actual? Quins canvis faria?
3. Quina és la seva visió sobre el mapa de titulacions a Catalunya i a la UPC?

EQUIP I ORGANITZACIÓ
1. Quins vicerrectorats formaran l’estructura de govern? Ens pot avançar els noms
d’alguna de les persones que els ocuparan?
2. Com serà l’estructura de gerència? Quins detalls ens pot avançar sobre la persona o
persones que la dirigiran? Que farà amb els aproximadament 20 càrrecs de
confiança de l’anterior equip de govern: vicegerents, directors d’àrea, adjunts,...?

SITUACIÓ ECONÒMICA
1. Quines mesures concretes té previstes per eliminar el dèficit actual de la UPC? I per
eixugar el deute acumulat de 110M?
2. La Generalitat ha anunciat una reducció del finançament de les universitats del
10.9%. Com farà front a aqueta reducció? I a la reducció dels ingressos per
matrícules?
3. Quina és la seva opinió respecte del Pla de Viabilitat Econòmica 20112014?

INSTITUCIÓ
1. Què opina del model de les UTG?
2. Quina opinió té de UPCnet i del CSUC (Consorci de Serveis de les Universitats
Catalanes)?

3. Quines mesures prendrà per redreçar les irregularitats que posa de manifest el
darrer informe de la Sindicatura de Comptes?
4. Com veu el futur del Grup UPC? (CITUPC, Parc UPC, b_TEC, FPC, …)

TRANSPARÈNCIA I RESPONSABILITAT
1. Quines accions prendrà per millorar la transparència a la UPC?
2. Com fomentarà la responsabilitat i la participació en el govern de la universitat?

SITUACIÓ LABORAL
1. Què opina de la pèrdua de drets laborals que ha patit el personal de les universitats
públiques els darrers anys (augment de jornada, pèrdua de dies de lliure disposició,
conciliació familiar, …)? Quines mesures prendrà per recuperar aquests drets?
2. Quin és el futur del personal interí i del personal temporal a la UPC?

ALTRES
3. Com s’imagina la UPC d’aquí 3, 5 i 10 anys?
4. En cas que hagi d’incomplir algun punt del seu programa, quin serà el mecanisme
per saber si encara compta amb la confiança i el recolzament de la comunitat?
5. Quin és el pressupost de la seva campanya electoral? Té previst publicar el cost total
un cop finalitzada la campanya?

