ALUMNES DE CIÈNCIES EMPRESARIALS
i
DIPLOMATS EN CIÈNCIES EMPRESARIALS

SEU D’EIVISSA I FORMENTERA
Molt Honorable Rector de la Universitat de les Illes Balears
Dr. Avel·lí Blasco Esteve.
Li comuniquem que a data d’avui, 28 de Març del 2006 a les 18:00
ha tingut lloc l’assemblea d’estudiants de Ciències Empresarials i Diplomats realitzada a la Seu d’Eivissa i Formentera, a la qual el tema
a tractar ha sigut la suspensió de la implantació de la Llicenciatura
de Administració i Direcció d’Empreses a les Seus Universitàries per al proper curs 2006/2007.

** EXPOSEM **
 Que el curs passat, mitjançant una recollida de firmes i una roda de premsa (26 de gener del 2005) on vam exposar la nostra
sol·licitud d’implantació d’aquests estudis.
 Que amb data de 12 d’Abril del 2005, el Rector va a anunciar
públicament als mitjans de comunicació la implantació dels
estudis per al curs 2006/2007.
 Fins al dijous passat, 23 de Març del 2006, la versió per part
del Rectorat era positiva i que s’estava fent les passes que eren
necessàries, (encara que es fes una part on-line), però de cop
ens trobem amb la seva suspensió, sense haver rebut una versió oficial per part del Rectorat.
 El Rector va prometre durant la seva campanya electoral d’elecció (on les Seus van tenir un paper protagonista) que durant
el seu mandat introduiria una carrera per curs, en total quatre. Però a pocs mesos d’acabar el seu mandat comprovem que
tan sols ha pogut portar a terme la meitat de la seva promesa,
amb dues carreres les quals no han tingut èxit (Dret i Psicope-

dagogia), no perquè la gent de les “illes menors” no volem estudiar, sinó perquè no ha sabut escoltar l’opinió dels alumnes,
quan li estem demanant a crits una carrera.
 No acceptem els motius esgrimits, no coincidents amb la realitat. Creiem que són pur fum, sense fons: Hi ha quòrum suficient, i front a la indefensió que sofrim front al Rectorat, no
ens queda una altra solució que demostrar-ho mitjançant una
enquesta fiable i una roda de premsa.
 Que el Proper Dijous, 30 de Març a les 17:00 realitzarem
una Videoconferència / Roda de Premsa on anunciarem la
nostra postura a la societat Eivissenca, Menorquina i Mallorquina.
 En la Roda de Premsa també tenim previst demanar la Dimissió per Inefeciència de la Directora de Seus, així com la nominació de l’Equip Rector com a persones “Non Grates” a les
Seus, si perdura la situació.

** SOL·LICITEM **
 Un canvi de postura per part del Rectorat, i l’assistència per part del Rector i de la Direcció de les Seus a
la Roda de Premsa exposada anteriorment.
I en representació dels nostres companys, firmen a Eivissa a 28 de Març del 2006
Alexander Villa Wendt – D.N.I.: 47251516V
Ex-Vocal de Seus del Consell d’Estudiants i
Diplomat en Ciències Empresarials

Jordi Escandell Roig – D.N.I.: 46956133T
Representant per Eivissa dels
Alumnes al Claustre

Niuris Rondón Rosales – D.N.I.: X5825964H
Delegada de Primer Curs de la Diplomatura
Grup: 11
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